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Organizacja zaj¦¢

Zaj¦cia Tygodniowy cykl zaj¦¢:

� poniedziaªek 12.15�15.00 (wykªad) s. HS
� ±roda 10.15�12.00 (¢wiczenia) s. HS, EM, A
� ±roda 12.15�13.00 (konwersatorium) s. HS

Konsultacje Konsultacje wykªadowcy: poniedziaªek 1000�1100 oraz ±roda 730�830.

Listy zada« Na stronie http://www.math.uni.wroc.pl/~elsner b¦d¡ publikowane listy zada«.
Zadania ozaczone jako ¢wiczenia przeznaczone s¡ do samodzielnego rozwi¡zania. Zadania oznaczone
jako zadania b¦d¡ omawiane na ¢wiczeniach i na konwersatorium. Zadania oznaczone gwiazdk¡ s¡
przeznaczone dla osób chc¡cych uzyska¢ ocen¦ wy»sz¡ ni» 4.0.

Kanaªy komunikacji

Strona www Ogªoszenia dotycz¡ce zaj¦¢ b¦d¡ 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 sprawdzania poczty.

USOS Oceny z kartkówek, 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

Kartkówki Na pocz¡tku ka»dych ¢wicze« (za wyj¡tkiem ¢wicze« pierwszych i ostatnich oraz ¢wi-
cze«, na których b¦d¡ kolokwia) b¦dzie 15-minutowa kartkówka. Kartkówka skªada¢ si¦ b¦dzie z
dwóch zada«: jednego nawi¡zuj¡cego do zada« z listy omówionej na poprzednich ¢wiczeniach i
jednego nawi¡zuj¡cego do ¢wicze« z listy przeznaczonej na bie»¡ce ¢wiczenia.

Kolokwia W ci¡gu semestru b¦d¡ 2 dwugodzinne kolokwia (8 kwietnia i 27 maja).

Zaliczenie Z kartkówki mo»na uzyska¢ 4 pkt., a z kolokwium 40 pkt. (ª¡cznie 124 pkt.) Warun-
kiem zaliczenia ¢wicze« jest uzyskanie (ª¡cznie z kolokwiów i kartkówek) przynajmniej 60 pkt. oraz
przyst¡pienie do obydwu 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 przez osob¦ prowadz¡c¡ ¢wiczenia. Decyzja o pod-
niesieniu oceny jest uzale»niona od aktywno±ci na ¢wiczeniach, systematyczno±ci pracy, post¦pów w
nauce oraz odlegªo±ci od progu na wy»sz¡ ocen¦.

Nieobecno±¢ na kolokwium Student, który z powodu choroby (potwierdzonej za±wiadczeniem
lekarskim) lub wyj¡tkowej sytuacji losowej (do decyzji wykªadowcy) 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. Nie przyst¡pienie do któregokolwiek kolo-
kwium przy równoczesnym braku powy»szego zgªoszenia skutkuje brakiem zaliczenia ¢wicze«.

Nieobecno±¢ na kartkówce Nieobecno±¢ na kartkówce mo»na usprawiedliwi¢ u osoby prowadz¡cej
¢wiczenia przedstawiaj¡c zwolnienie lekarskie (niezwªocznie po ustaniu choroby) lub w wyj¡tkowych
sytuacjach losowych (do decyzji osoby prowadz¡cej ¢wiczenia). Usprawiedliwiona nieobecno±¢ na
kartkówce obni»a proporcjonalnie progi na poszczególne oceny. Przy wystawianiu ocen uwzgl¦dniane
b¦d¡ tylko te usprawiedliwienia, które zostaªy odnotowane w USOS w rubryce Liczba usprawiedli-

wionych nieobecno±ci.

Egzamin Pisemny egzamin odb¦dzie si¦ 26.06 (pi¡tek) w godzinach 9.00�12.00 w sali HS.
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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 3.03 4.03
�wiczenia
lista 1

kartkówka 1

5.03 6.03

9.03 Wykªad 10.03 11.03
�wiczenia
lista 2

kartkówka 2

12.03 13.03

16.03 Wykªad 17.03 18.03
�wiczenia
lista 3

kartkówka 3

19.03 20.03

23.03 Wykªad 24.03 25.03
�wiczenia
lista 4

kartkówka 4

26.03 27.03

30.03 Wykªad 31.03 1.04
�wiczenia
lista 5

kartkówka 5

2.04 3.04

6.04 Wykªad 7.04 8.04 �wiczenia
kolokwium 1

9.04 10.04

13.04 14.04 15.04 16.04 17.04

20.04 Wykªad 21.04 22.04
�wiczenia
lista 6

kartkówka 6

23.04 24.04

27.04 Wykªad 28.04 29.04
�wiczenia
lista 7

kartkówka 7

30.04 1.05

4.05 Wykªad 5.05 6.05
�wiczenia
lista 8

kartkówka 8

7.05 8.05

11.05 Wykªad 12.05 13.05
�wiczenia
lista 9

kartkówka 9

14.05 15.05

18.05 Wykªad 19.05 20.05
�wiczenia
lista 10

kartkówka 10

21.05 22.05

25.05 Wykªad 26.05 27.05 �wiczenia
kolokwium 2

28.05 29.05

1.06 Wykªad 2.06 3.06
�wiczenia
lista 11

kartkówka 11

4.06 5.06

8.06 Wykªad 9.06 10.06 11.06 12.06

15.06 Wykªad 16.06 17.06 �wiczenia
lista 12

18.06 19.06

22.06 Egzamin
I termin

23.06 24.06 25.06 26.06

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2020


