
Syllabus

Kurs przygotowawczy z matematyki

Czas i miejsce.

MF1: poniedziaªki 13:45 � 15:15, pi¡tki 15:30 � 17:00, s. 102, Bankowa 14, Katowice.

MF2: poniedziaªki 15:30 � 17:00, pi¡tki 13:45 � 15:15, s. 102, Bankowa 14, Katowice.

Prowadz¡cy.

MF1: mgr Tomasz Witczak (tm.witczak@gmail.com), dr Thomas Zürcher
(thomas.zurcher@us.edu.pl).

MF2: dr Paweª Gªadki (pawel.gladki@us.edu.pl), dr Thomas Zürcher
(thomas.zurcher@us.edu.pl).

Zasady zaliczania przedmiotu/Course evaluation.

2 kolokwia, ka»de warte 40% ko«cowej oceny oraz aktywno±¢ na zaj¦ciach, warta 20% oceny.
Kolokwia odb¦d¡ si¦ pod koniec listopada i pod koniec stycznia, dokªadne terminy zostan¡
uzgodnione ze studentami podczas zaj¦¢.

2 mid-term tests, each worth 40% towards your �nal grade, as well as class participation,
worth 20% towards your �nal grade. The tests will take place towards the end of November
and January, respectively, the exact dates shall be agreed upon in the class.

Website.

www.math.us.edu.pl/~pgladki/teaching

Plan zaj¦¢.

I. Algebra i logika.

1. Podstawy logiki i teorii mnogo±ci (2h).

2. Grupy, pier±cienie i ciaªa (2h).

3. Liczby zespolone (2h).

4. Ukªady równa«, metoda eliminacji Gaussa, macierze i wyznaczniki (4h).

5. Przestrzenie liniowe, kombinacje liniowe, baza i wymiar, odwzorowania lin-
iowe, macierze odwzorowa« liniowych, wektory wªasne i diagonalizacja (6h).

6. Formy dwuliniowe i kwadratowe, bazy ortogonalne, sygnatury, klasfikacja
rzeczywistych i zespolonych przestrzeni ortogonalnych, przestrzenie Euk-
lidesowe, normy i metryki, odwzorowania ortogonalne (4h).

II. Analiza.

1. Ci¡gi i szeregi liczbowe (2h).

2. Granica i ci¡gªo±¢ funkcji, pochodne funkcji jednej zmiennej wraz z zastosowa-
niami (6h).
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3. Caªka nieoznaczona i podstawowe techniki caªkowania (4h).

4. Caªki oznaczone wraz z zastosowaniami (2h).

5. Granica i ci¡gªo±¢ funkcji wielu zmiennych, pochodne cz¡stkowe wraz z zas-
tosowaniami, pochodne funkcji uwikªanych (6h).

6. Caªki funkcji 2 zmiennych wraz z zastosowaniami (2h).

7. Caªki funkcji 3 zmiennych wraz z zastosowaniami (2h).

8. Caªki krzywoliniowe i powierzchniowe, twierdzenie Greene'a, pola wektorowe,
twierdzenie Stokesa (4h).

9. Równania ró»niczkowe (2h).

III. Topologia.

1. Przestrzenie topologiczne, ci¡gªo±¢ (2h).

2. Spójno±¢ i zwarto±¢, o±rodkowo±¢ i aksjomaty oddzielania (2h).

IV. Rachunek prawdopodobie«stwa.

1. Podstawowe de�nicje, niezale»no±¢ zdarze« i prawdopodobie«stwo warunkowe
(2h).

2. Zmienne losowe i dystrybucje (2h).
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