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wtorek 2016-06-28, 8:00-9:30 [czas udzielania odpi: 70 minut],CW-2       NAZWISKO IMIĘ 

Mechatronika 1.2 [30 godz.wykładowych]         nr albumu ….. 

Matematyka egzamin, 1szy termin          grupa  
              

Student(ka) wybiera trzy spośród niŜej zaoferowanych sześciu zagadneń (od A do F) i przepisuje ich treść. 
Ocenię tylko trzy wybrane, za kaŜdą odpowiedź przydzielając 0-9 punktów. Suma tych punktów wyznacza 
ocenę:  00–12: 2.0; 13–15: 3.0; 16–18: 3.5; 19–21: 4.0; 22–24: 4.5; 25–27: 5.0. 
Student(ka), która juŜ ma ocenę z zagadnień podlegających niniejszemu egzaminowi moŜe skorzystać 
z procedury mapum (marking after the previous university marks): na podstawie złoŜonej u mnie kopii 
dokumentu zawierającego pozytywną ocenę zgadzam się na wyraŜoną na piśmie prośbę i zanim podejmę 
sprawdzanie, wystawić 3.0 lub 3.5 (gdy stopniem jest 3, 3.5 lub, odpowiednio, 4,4.5 bądź 5). 
O negatywnym wyniku egzaminu studenta/studentkę powiadomi system eProto. Oczekuje, Ŝe osoba oceniona 
pozytywnie przejrzy swą pracę i, po wypełnieniu (anonimowej) ankiety otrzyma wpis do systemu eProto. 
Zainteresowany/a ocenioną pracę moŜe obejrzeć w kaŜde środę i czwartek lipca w godz. 9:45-11:15 (E-744). 

 

A1. Napisz, co to są: szereg potęgowy, jego promień 

zbieżności, szereg Taylora i Maclaurina,  

rozwinięcie Taylora. 

A2. Podaj kryteria zbieżności szeregu potęgowego. 

A3. Podaj przykłady szeregów nie- i zbieżnych. 

 

B1. Podaj definicję odwzorowania z →→→→ exp(z), gdy z ∈∈∈∈ C.  

B2. Napisz wzór Eulera i uzasadnij go. 

B3. Powiąż funkcje trygonometryczne z hiperbolicznymi. 

 

C1. Podaj definicję całki oznaczonej w sensie Riemanna.  

C2. Przedstaw wzór Newtona-Leibniza i uzasadnij go. 

C3. Napisz równanie standardowej spirali logarytmicznej  

i oblicz długość jej krótszej części  

wychodzącej z punktu (1, 0). 

 

D1. Podaj definicję całki oznaczonej funkcji dwóch zmiennych.  

D2. Napisz, co to jest jakobian funkcji dwóch zmiennych.  

D3. Przechodząc do układu współrzędnych biegunowych oblicz 
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E1. Przedstaw zjawiska fizyczne opisywane przez r.r.z.1.r. (ODE1). 

E2. W dwuparametrowym równaniu Verhulsta pozbądź się jednego z nich. 

E3. Wyeliminuj parametr w jednoparametrowym równaniu Verhulsta (1838). 

 

F1. Uzyskaj r.r.z.2.r. (ODE2) opisujące układ MST (masa,sprężyna,tłumik). 

F2. Przedstaw, jak się otrzymuje rozwiązanie ogólne (CORJ) tego równania. 

F3. Pokaż, jak się przekształca to rozwiązanie do postaci, w której jawnie 

występują funkcje trygonometryczne. 
 

Adam Marlewski, PP 

A1–3  /9 

B1–3  /9 

C1–3  /9 

D1–3  /9 

E1–3  /9 

 F1-3  /9 

suma  /27 

 

stopień 
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wtorek 2016-06-28, 9:45-11:15 [czas udzielania odpi: 70 minut],CW-2       NAZWISKO IMIĘ 

Mechatronika 1.2 [30 godz.wykładowych]         nr albumu ….. 

Matematyka egzamin, 1szy termin          grupa  
              

Student(ka) wybiera trzy spośród niŜej zaoferowanych sześciu zagadnień (od G do M) i przepisuje ich treść. 
Ocenię tylko trzy wybrane, za kaŜdą odpowiedź przydzielając 0-9 punktów. Suma tych punktów wyznacza 
ocenę:  00–12: 2.0; 13–15: 3.0; 16–18: 3.5; 19–21: 4.0; 22–24: 4.5; 25–27: 5.0. 
Student(ka), która juŜ ma ocenę z zagadnień podlegających niniejszemu egzaminowi moŜe skorzystać 
z procedury mapum (marking after the previous university marks): na podstawie złoŜonej u mnie kopii 
dokumentu zawierającego pozytywną ocenę zgadzam się na wyraŜoną na piśmie prośbę i zanim podejmę 
sprawdzanie, wystawić 3.0 lub 3.5 (gdy stopniem jest 3, 3.5 lub, odpowiednio, 4,4.5 bądź 5). 
O negatywnym wyniku egzaminu studenta/studentkę powiadomi system eProto. Oczekuję, Ŝe osoba oceniona 
pozytywnie przejrzy swą pracę i, po wypełnieniu (anonimowej) ankiety otrzyma wpis do systemu eProto. 
Zainteresowany/a ocenioną pracę moŜe obejrzeć w kaŜde środę i czwartek lipca w godz. 9:45-11:15 (E-744). 
 

G1. Podaj definicję pierwiastka stopnia n (n – liczba  

naturalna) i wzór na n z , gdy z ∈∈∈∈ C.  

G2. Wyprowadź (lub uzasadnij) ten wzór. 

G3. Oblicz i zinterpretuj graficznie pierwiastki 6
1 . 

Wskaż te z nich, które są pierwotne. 
         

H1. Co to są funkcja pierwotna i całka nieoznaczona ? 

H2. Podaj przykłady funkcji niecałkowalnych elementarnie. 

H3. Zapisz oraz uzasadnij wzór na całkowanie przez części. 
           

J1. Przytocz definicje całki niewłaściwej. 

J2. Przedstaw funkcję gamma (L.Euler, 1729). 

J3. Podaj przykłady innych funkcji zdefiniowanych poprzez 

całki niewłaściwe. 
          

K1. Podaj definicję całki oznaczonej funkcji dwóch zmiennych.  

K2. Objaśnij pojęcie ‘gęstość powierzchniowa’ (ρρρρ) i powiąż je z masą (m) płytki 

płaskiej oraz z jej środkiem ciężkości.  

K3. Pokaż, jak korzystając z całki wyznacza się moment bezwładności jedno-

rodnego płaskiego krążka o promieniu a, względem jego środka, z którego 

wycięto sektor o kołowy kącie rozwarcia 90°°°°. Rzecz zilustruj graficznie. 
   

L1. Sformułuj równanie różniczkowe krzywej płaskiej,  

która przecina każą prostą pęku o wierzchołku O pod danym kątem γγγγ.  
L2. Rozwiąż to równanie. 

L3. Rozpoznaj uzyskaną krzywą i ją naszkicuj. 
    

M1. Uzyskaj r.r.z.2.r. (ODE2) opisujące szeregowy układ RLC. 

M2. Przedstaw, jak się otrzymuje rozwiązanie ogólne (CORJ) tego równania. 

M3. Przekształć to rozwiązanie do postaci,  

w której jawnie występują funkcje trygonometryczne. 
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