
Załącznik  do Uchwały nr Uchwała Nr 27 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia zakresu merytorycznego egzaminu dyplomowego na 
kierunku matematyka, studia pierwszego stopnia, w cyklach kształcenia od roku akademickiego 2012/2013 

 

Zakres merytoryczny egzaminu dyplomowego 

1.  Algebra 

Grupy i ich homomorfizmy, podgrupy, grupy ilorazowe. Grupy przekształceń, grupy 

permutacji. Pierścienie i ich homomorfizmy, ideały, pierścienie ilorazowe – związki z teorią 

liczb. Pierścienie wielomianów. Ciała i rozszerzenia ciał. Ciała ułamków. Ciała algebraicznie 

domknięte.  

 

2.  Algebra liniowa 

Przestrzenie liniowe, baza, wymiar, podprzestrzeń. Macierze i wyznaczniki. Układy równań 

liniowych. Przekształcenia liniowe i ich macierze. Wartości i wektory własne przekształcenia 

liniowego. Formy dwuliniowe i kwadratowe. Iloczyn skalarny. 

 

3.  Analiza matematyczna 

Ciągi liczbowe. Szeregi liczbowe (kryteria zbieżności). Funkcje ciągłe i ich własności. Ciągi 

i szeregi funkcyjne (zbieżność punktowa i jednostajna). Szeregi potęgowe. Pochodna funkcji 

zmiennej rzeczywistej. Twierdzenia o wartości średniej.  Wzór Taylora. Ekstrema funkcji. 

Pochodna funkcji wielu zmiennych. Badanie ekstremów.  Całka nieoznaczona i oznaczona. 

Zasadnicze twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego. Twierdzenie o zamianie 

zmiennych. Miara i całka Lebesgue'a.  

 

4.  Informatyka 

Algorytmy klasyczne (algorytm Euklidesa, schemat Hornera, algorytmy sortujące, szybkie 

podnoszenie do potęgi), złożoność algorytmu. Zapis stało- i zmiennoprzecinkowy liczb. 

 

5.  Rachunek prawdopodobieństwa 

Przestrzeń probabilistyczna. Podstawowe obiekty kombinatoryczne. Prawdopodobieństwo 

warunkowe. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego. Zmienne losowe i ich rozkłady. 

Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej. Niezależność zmiennych losowych. Prawa 

wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne.  

 

6. Równania różniczkowe 

Pojęcie równania różniczkowego oraz jego rozwiązania. Istnienie i jednoznaczność rozwiązań 

równania różniczkowego. Przykłady równań całkowalnych. Układy równań różniczkowych 

liniowych.  

 

7.  Topologia  

Przestrzenie topologiczne. Przestrzenie metryczne. Funkcje ciągłe w przestrzeniach 

topologicznych. Przestrzenie zupełne. Przestrzenie zwarte.  

 

8.  Wstęp do logiki i teorii mnogości 

Rachunek zdań i kwantyfikatorów. Algebra zbiorów. Relacje; relacje równoważności i relacje 

(częściowego) porządku. Funkcje. Liczby naturalne i indukcja matematyczna. Równoliczność 

zbiorów. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.  
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