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Studiju priekšmeta apgūšanas iespēja
tālmācības ceļā

Nav paredzēts

Anotācija Matricas un determinanti. Lineāru vienādojumu sistēmas. Vektoru skalārais un vektoriālais
reizinājums. Analītiskā ģeometrija plaknē. Funkcijas. Robežas. Atvasinājumi un to pielietojumi.
Nenoteiktais un noteiktais integrālis. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi. Vairākargumentu
funkcijas parciālie atvasinājumi.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un
prasmēs

Sniegt pamatzināšanas matemātikā, kas ir nepieciešamas specialitātes priekšmetu sekmīgai
apgūšanai. Attīstīt studentu loģisko domāšanu un jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar
specialitātes mācību priekšmetiem un to pamatobjektiem, lai veidotu studentiem prasmi analizēt
turpmāk veicamo sarežģītāko uzdevumu risinājumus.

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumi Priekšmeta apgūšanas laikā studentu patstāvīgajam darbam paredzēti 6 tipveida mājasdarbi par
šādām tēmām: lineārā algebra, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, funkciju pētīšana,
nenoteiktais integrālis, noteiktā integrāļa pielietojumi, diferenciālvienādojumi. Mājasdarbs jānodod
pasniedzēja norādītajā laikā un pēc tā pārbaudes studentam ir iespēja vienreiz mājasdarbu labot.
Mājasdarbu rezultāti tiek ņemti vērā galīgajā priekšmeta zināšanu vērtējumā.
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Nepieciešamais tehniskais aprīkojums studiju
priekšmeta īstenošanai

Nepieciešamās priekšzināšanas Labas matemātikas zināšanas pilna vidusskolas kursa apjomā.

Iepriekš apgūstamie studiju priekšmeti

Tēma Stundu skaits

Lineārā algebra: Determinanti. Matricas un darbības ar tām. Lineāras vienādojumu sistēmas, to risināšanas metodes. 8

Ievads matemātiskajā analīzē: Elementārās funkcijas. Funkcijas robeža. 4

Viena argumenta funkciju diferenciālrēķini: Funkcijas atvasinājums, tā pielietojumi funkciju pētīšanā. 18

Integrālrēķini: Nenoteiktais integrālis. Noteiktais integrālis, tā pielietojumi. 18

Parastie diferenciālvienādojumi: Pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to risināšanas metodes. 12

Pārskata lekcija. 4

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes

Sekmīgi apgūstot kursu, students spēj aprēķināt determinantus, veikt darbības ar matricām, atrisināt
lineāras vienādojumu sistēmas.

Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas
pēc viņu mājasdarba, kontroldarba un
eksāmena darba rezultātiem.



Priekšmeta struktūra

Spēj uzzīmēt pamatelementāro funkciju grafikus, noteikt elementāro funkciju definīcijas apgabalu,
paritāti, krustpunktus ar asīm.

Savas zināšanas un spējas studenti parāda
kontroldarbā, mājasdarbā un eksāmenā.

Spēj atrast funkcijas atvasinājumu, pielietot to funkcijas ekstrēmu, monotonitātes intervālu,
pārliekuma punktu, ieliekuma un izliekuma intervālu noteikšanai.

Par minētajām tēmām studentiem paredzēti 2
kontroldarbi, 2 mājasdarbi, kā arī daži
uzdevumi eksāmenā.

Spēj nointegrēt vienkāršākās funkcijas, ar noteiktā integrāļa palīdzību aprēķināt plaknes figūras
laukumu, līnijas loka garumu un rotācijas ķermeņa tilpumu.

Studentu zināšanas un spējas tiek novērtētas
pēc viņu mājasdarba, kontroldarba un
eksāmena darba rezultātiem.

Spēj atrisināt pirmās kārtas diferenciālvienādojumus ar atdalāmiem mainīgajiem, pirmās kārtas
lineārus diferenciālvienādojumus, kā arī otrās kārtas lineārus diferenciālvienādojumus.

Savas zināšanas un spējas studenti parāda
kontroldarbā, mājasdarbā un eksāmenā.
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