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Informacje o wykªadzie

Konsultacje: wtorki 8-10, pokój 907.

�wiczenia. Podczas ¢wicze« b¦d¡ rozwi¡zywane listy zada« skªadaj¡ce si¦ z 20-30 zada«. Kolejne
listy b¦d¡ si¦ pojawiaªy ±rednio raz na tydzie«. Listy b¦d¡ podzielone na trzy cz¦±ci.

• Cz¦±¢ pierwsza zawiera zadania, które nale»y rozwi¡za¢ samodzielnie przed zaj¦ciami. Podczas
¢wicze« b¦d¡ rozwi¡zywane jedynie niektóre zadania z tej cz¦±ci.

• Zadania z cz¦±ci drugiej równie» nale»y przygotowa¢ wcze±niej i b¦d¡ one rozwi¡zywane podczas
¢wicze«.

• Cz¦±¢ trzecia jest nieobowi¡zkowa, skªada si¦ ona z trudniejszych zada«.

W trakcie ¢wicze« b¦dzie mo»na uzyska¢ punkty z aktywno±ci. Za rozwi¡zanie ka»dego z zada« z cz¦±ci
drugiej mo»na otrzyma¢ od 0 do 5 punktów. Zadania z cz¦±ci trzeciej s¡ warte do 8 punktów. Cz¦±¢
pierwsza nie jest punktowana. Liczb¦ punktów za poszczególne zadania ustala ¢wiczeniowiec.

Je»eli na zaj¦ciach zabraknie czasu na rozwi¡zywanie zada« z cz¦±ci trzeciej, mo»na odda¢ je pisemnie
¢wiczeniowcy. W razie potrzeby, nale»y jednak zaprezentowa¢ rozwi¡zanie podczas kolejnych ¢wicze« lub
konsultacji. Za zadanie punkty mo»e otrzyma¢, co najwy»ej jedna osoba.

Kolokwia. W pierwszym semetrze odb¦d¡ si¦ cztery kolokwia: w pi¡tki (23 pa¹dziernika, 20 listo-
pada, 11 grudnia, 22 stycznia) o godz. 8.15. Podczas ka»dego z nich b¦dzie mo»na uzyska¢ 60 punktów.
Nieusprawiedliwiona nieobecno±¢ oznacza brak punktów.

Zaliczenie ¢wicze«. Ocena z ¢wicze« zostanie wystawiona na podstawie wyników z klasówek oraz
aktywno±ci podczas ¢wicze«. Aby otrzyma¢ zaliczenie nale»y z klasówek zgromadzi¢ co najmniej
120 punktów. Po speªnieniu tego warunku, ocena zostanie wystawiona na podstawie punktów z klasówek
i aktywno±ci wedªug poni»szej skali:

• 120 - 3.0
• 150 - 3.5
• 180 - 4.0
• 210 - 4.5
• 240 - 5.0

Uwaga: punkty z aktywno±ci mog¡ podnie±¢ ocen¦ z zaliczenia o co najwy»ej jedn¡ ocen¦, w stosunku
do punktów otrzymanych podczas kolokwiów.

Egzamin. Wykªad zako«czy si¦ egzaminem pisemnym, który odb¦dzie si¦ we wtorek 2.02.2016 w
godz. 14-18 (sale WS, EM). Warunkiem przyst¡pienia do egzaminu jest otrzymanie zaliczenia z ¢wicze«.
Szczegóªowe informacje na temat egzaminu zostan¡ podane w stosownym terminie. Egzamin popraw-
kowy: poniedziaªek 15.02.2016, sala B, godz 9-13.


