
Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego (email): Mirosław Bąk (mirekb@uni.opole.pl) 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Rok/ 
kierunek/ 

forma 

 
 

Sposób 
weryfikacji 
realizacji 
efektów 

kształcenia np. 
egzamin, test 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Wykłady (temat, data realizacji, 
metoda) 

Ćwiczenia (lub inna 
forma zajęć wymagająca 

kontaktu 
bezpośredniego z 

prowadzącym) 

Konwersatoria (temat, 
data realizacji, metoda) 

Seminaria (temat, data 
realizacji, metoda) 

Matematyka 
stosowana ze 
statystyką 

 
 

ETI sem. II Praca 
kontrolna 

Wykłady i materiały wysłane 
staroście grupy na adres mailowy i 
udostępnione na NextCloudsUO.  
Def. prawdop. I własn/ Pdst. rach. 
prawdopod. /18.03 
Elementy kombin. Prawd. 
Warunk/Obliczenia/25.03 
Pojęcie fukcji wielu zmiennych/ 
zm.losowa/ Pochodna 
cząstkowa/kierunk./ 01.04 
Zmienna.los dyskr.rozk Bernoul. 
dystrybuanta/08.04 Zmienna 
losowa o rozkł. ciągłym/15.04 
Obliczanie pochodnej f-cji repet. 
/22.04 Rozkład. normal./29.04 
Rozkł. norm. wł. i oblicz./06.05 
Całka nieozn./13.05  
Całka oznacz. 20.05/  
Rozkł. emp. i norm. oblicz. 
średnia i odch. std./27.05 
Pojęcie estymatora/03.06 

 
 

Listy zadań i przykłady 
do samodzielnej 
realizacji z tematyki 
poruszanej na 
wykładzie. 

 



Elem. testowania hipotez. – 
rodzaje błędów. Ocena pracy 
kontrolnej. /10.06 

Podstawy 
programowania 

 
 

ETI sem. II Praca 
kontrolna  

Wykłady i materiały wysłane 
staroście grupy na adres mailowy i 
udostępnione na NextCloudsUO. 
Wstęp do program/18.03 
Schemat przetw. programu /25.03   
Python na masz. wirt.Java . 
Program sekwenc. /01.04 
Typy danych, oper. we/wy 
Iteracja/08.04 
Instr. Warunkowa IF. Pętla 
FOR/15.04  
Iteracja c.d. WHILE /22.04  
Zast.iter. Postać binarna. /29.04 
Strukt. Typy danych , Algor./06.05 
Tablice, Rekordy /13.05  
Funkcje system. /  20.05/ 
Proced.Funk. moduły /27.05 
Przydział algorytmów na progr. 
zal. wskaz. metod do prog./ 03.06 
rodzaje błędów. Ocena programu 
zalicz. /10.06 
 

Zadania z 
programowania do 

samodzielnej realizacji. 
Kod źródłowy przesyłany 

lub odsyłany przez 
pocztę elektr.(e-mail). 

  

Matematyka 
stosowana ze 
statystyką 

 
 

ETI(a) sem.III Praca 
kontrolna 

Wykłady i materiały wysłane 
staroście grupy na adres mailowy i 
udostępnione na NextCloudsUO 
Def. prawdop. I własn/ Pdst. rach. 
prawdopod. /18.03 
Elementy kombin. Prawd. 
Warunk/Obliczenia/25.03 
Pojęcie fukcji wielu zmiennych/ 

 
 

Listy zadań do 
samodzielnej realizacji. 

 



zm.losowa/ Pochodna 
cząstkowa/kierunk./ 01.04 
Zmienna.los dyskr.rozk Bern. 
dystrybuanta/08.04 Zmienna 
losowa o rozkł. ciągłym/15.04 
Obliczanie pochodnej f-cji repet. 
/22.04 Rozkład. normal./29.04 
Rozkł. norm. wł. i oblicz./06.05 
Całka nieozn./13.05 
Całka oznacz./ 20.05  
Rozkł.empir. i  norm. oblicz. 
średnia i odch. std./27.05 
Pojęcie estymatora/03.06 
Elem. testowania hipotez. – 
rodzaje błędów. Ocena pracy 
kontrolnej. /10.06  

Filozofia 
przyrody 

ETI(a) sem.III Test Wykłady i materiały wysłane 
staroście grupy na adres mailowy i 
udostępnione na NextCloudsUO 
Filozofia matką nauk / 
Obszary rozważań/ 19.03  
Jońscy filoz. przyrody /26.03 
Wiedza a mądrość-przekrój przez 
hist. fil.(okres klas.)/02.04 
Granice pozn.-pdst. epist./ 09.04 
Pochwała mądrości cz.1/16.04 
Pochwała mądrości cz.2/23.04 
Idea Zrówn.rozw.cz1 /30.04 
Idea Zrówn.rozw.cz2 /07.05 
Praca kontrolna –dysk.dialektyka 
/14.05 Przemysł 4.0  /21.05  
Energ,asp. Zrówn.rozw. / 28.05 
Świat mat. ignorantów / 04.06 

 

  



Zaj. zal. – Ocena pracy kontrolnej. 
Wnioski i podsum. /11.06.2020 

Grafika 
wektorowa 

ETI III sem.VI sekwencja 
zadań 
projektowych 

 Kurs na platformie 
Moodle – 6.4 WGK -

"Grafika wektorowa-

projekt". Materiały 

udostępnione na  

NextCloudsUO 

/19.03 – Fazy prac nad 
funkcjon. Proj. 
/26.03 – Ident.  wizual. 
firmy -przykład 
/02.04 – spójność proj. 
graficznego 
/09.04 – logo firmy 
/16.04 - logo firmy 
trasowanie . Elem. 
typografii. Z.Gestald. 
/23.04 -Plakat; Folder 
 /30.04 Projekt. Plakatu 
–praca kontr. 
/07.05-Proj. wizual.c.d. 
mat>p.E.Grabska  
/14.05 wizytówka proj. 
/21.05 Elem. typog.c.d. 
/28.05Zaproszenie proj. 
/04.06 Broszura reklam. 
/11.06 Zaj. zal. –ocena 
projektu. Wnioski i 
podsumowanie. 

  

 


