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Organizacja zaj¦¢ w okresie pandemii

Zaj¦cia Tygodniowy cykl zaj¦¢:

� poniedziaªek 12.15�15.00 (wykªad) � MS Teams
� ±roda 10.15�13.00 (¢wiczenia + konwersatorium) � MS Teams

Listy zada« Na stronie http://www.math.uni.wroc.pl/~elsner b¦d¡ publikowane listy zada«.
Zadania oznaczone gwiazdk¡ s¡ przeznaczone dla osób chc¡cych uzyska¢ ocen¦ wy»sz¡ ni» 4.0.

Kanaªy komunikacji

Strona www Listy zada« oraz skrypt do zaj¦¢ b¦d¡ dost¦pne na stronie:
http://www.math.uni.wroc.pl/~elsner

E-mail Wa»ne informacje dotycz¡ce zaj¦¢ b¦d¡ rozsyªane za po±rednictwem systemu USOS na ad-
resy w domenie uwr.edu.pl. Studenci s¡ zobowi¡zani do regularnego (przynajmniej raz w ka»dym
dniu roboczym) sprawdzania poczty.

USOS Oceny z zada« domowych, kolokwiów i egzaminów dost¦pne b¦d¡ w systemie USOS. Studenci
s¡ zobowi¡zani do bie»¡cej kontroli wpisów i niezwªocznego zgªaszania wszelkich bª¦dów.

Zasady zaliczania

Zadania domowe Przed ¢wiczeniami nale»y pisemnie rozwi¡za¢ wskazane ¢wiczenia i zadania z
listy przeznaczonej do omówienia na ¢wiczeniach oraz wysªa¢ zdj¦cia rozwi¡za« na MS Teams. Oce-
niane s¡ wybrane przez wykªadowc¦ 2 ¢wiczenia oraz 2 zadania (za ka»de mo»na uzyska¢ 1 pkt.).
�¡cznie za ka»de zadanie domowe mo»na uzyska¢ 4 pkt.

Kolokwia W ci¡gu semestru b¦d¡ 2 dwugodzinne kolokwia (29 kwietnia i 3 czerwca) przy u»yciu
platformy Moodle i/lub MS Teams. Z ka»dego kolokwium mo»na uzyska¢ 35 pkt. Osoby, które w
dwóch kolokwiów oraz z zada« domowych uzyskaj¡ ª¡cznie co najmniej 84 pkt. (próg na ocen¦ 4.0),
dostan¡ mo»liwo±¢ zdobycia dodatkowych 10 pkt. za trudne zadanie (zadanie �na pi¡tk¦�). Zasady
dotycz¡ce zadania �na pi¡tk¦� (tzn. termin oraz forma � ustna lub pisemna) zostan¡ podane po
opublikowaniu wyników kolokwium nr 2.

W razie powrotu do tradycyjnej formy nauczania do 3 czerwca, kolokwium nr 2 odb¦dzie si¦ w
formie tradycyjnej. W razie powrotu do tradycyjnej formy nauczania przed ko«cem semestru, ale po
3 czerwca, mo»liwa jest zmiana terminu kolokwium nr 2 na termin pó¹niejszy.

Zaliczenie �¡cznie uzyska¢ mo»na 124 pkt. (44 pkt. za zadania domowe/kartkówki oraz 80 pkt. za
kolokwia, ª¡cznie z zadaniem �na pi¡tk¦�). Warunkiem zaliczenia ¢wicze« jest uzyskanie przynajmniej
60 pkt. w tym przynajmniej 30 punktów z kolokwiów. Progi na poszczególne oceny:

3.0 � 60 pkt. 3.5 � 72 pkt. 4.0 � 84 pkt. 4.5 � 96 pkt. 5.0 � 108 pkt.

Ocena mo»e zosta¢ podniesiona o póª stopnia (do uznania wykªadowcy), uwzgl¦dniwszy rzetelno±¢
i systematyczno±¢ pracy, post¦py w nauce oraz odlegªo±¢ od progu na wy»sz¡ ocen¦.

Nieobecno±¢ na kolokwium Student, który z wa»nego powodu nie przyst¡pi do kolowium, obo-
wi¡zany jest zgªosi¢ ten fakt wykªadowcy emailem w ci¡gu tygodnia od terminu kolokwium.
Wykªadowca wyznaczy inny sposób zaliczenia materiaªu.

Egzamin Pisemny egzamin odb¦dzie si¦ 26.06 (pi¡tek) w godzinach 9.00�12.00. Egzamin odb¦dzie
si¦ w formie zdalnej.
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pn wt ±r cz pt

24.02 25.02 26.02 �wiczenia
lista 0

27.02 28.02

2.03 Wykªad
rozdz. 1.1

3.03 4.03
�wiczenia
lista 1

kartkówka 1

5.03 6.03

9.03 Wykªad
rozdz. 1.2

10.03 11.03 12.03 13.03

16.03 17.03 18.03
�wiczenia
lista 2

zad. dom. 2

19.03 20.03

23.03 Wykªad
rozdz. 2.1

24.03 25.03
�wiczenia
lista 3

zad. dom. 3

26.03 27.03

30.03 Wykªad
rozdz. 2.2

31.03 1.04
�wiczenia
lista 4

zad. dom. 4

2.04 3.04

6.04 Wykªad
rozdz. 2.3

7.04 8.04
�wiczenia
lista 5

zad. dom. 5

9.04 10.04

13.04 14.04 15.04 16.04 17.04

20.04 Wykªad
rozdz. 3.1

21.04 22.04
�wiczenia
lista 6

zad. dom. 6

23.04 24.04

27.04 Wykªad
rozdz. 3.2

28.04 29.04 �wiczenia
kolokwium 1

30.04 1.05

4.05 Wykªad
rozdz. 3.3

5.05
�wiczenia
omówienie

kolokwium 1

6.05
�wiczenia
lista 7,8

zad. dom. 7

7.05 8.05

11.05 Wykªad
rozdz. 3.4

12.05 13.05
�wiczenia
lista 9

zad. dom. 8

14.05 15.05

18.05 Wykªad
rozdz. 4.1

19.05 20.05
�wiczenia
lista 10

zad. dom. 9

21.05 22.05

25.05 26.05 27.05 Wykªad
rozdz. 4.2

28.05 29.05

1.06
�wiczenia
lista 11

zad. dom. 10

2.06 3.06 �wiczenia
kolokwium 2

4.06 5.06

8.06 Wykªad
rozdz. 4.3

9.06 10.06 11.06 12.06

15.06 Wykªad
rozdz. 4.4

16.06 17.06
�wiczenia
lista 12

zad. dom. 11

18.06 19.06

22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 Egzamin
I termin

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2020


