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1. Zasadnicza liczba punktów możliwych do uzyskania na każdym kolokwium jest

równa 10. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów może być większa.

2. W semestrze zaplanowanych jest 13 kolokwiów, odbywających się na ćwiczeniach

w środy, godz. 13.15-14.00:

8 - 28.04.2010

9 - 5.05.2010

10 - 12.05.2010

11 - 19.05.2010

12 - 26.05.2010

13 - 9.06.2010

3. Reklamacje dotyczące ocen z kolokwiów należy zgłaszać osobie oceniającej kolokwia

w ciągu tygodnia od otrzymania ocenionej pracy. Kolokwia 1-9 ocenia mgr Kamil Tabiś,

kolokwiami 10-13 podzielą się prowadzący ćwiczenia (w tej chwili nie wiadomo, kto będzie

sprawdzał które kolokwia).

4. Oceny z zaliczenia wystawiane będą według wspólnych zasad dla wszystkich grup

ćwiczeniowych. Pod uwagę brane będą wyniki 11 kolokwiów. Jeżeli student pisał więcej

kolokwiów, najsłabsze oceny nie będą brane pod uwagę. Student nieobecny na kolokwium

otrzymuje ocenę 0 bez względu na przyczynę nieobecności. Przypadki osób nieobecnych

na więcej niż dwóch kolokwiach z przyczyn usprawiedliwionych (np. długotrwała choro-

ba) będą rozpatrywane indywidualnie przez wykładowcę. O zaliczeniu ćwiczeń decy-

duje suma punktów z 11 kolokwiów - na ocenę dostateczną należy zdobyć co

najmniej 50 punktów. Zwolnienie z egzaminu z oceną bardzo dobrą wymaga uzyskania

co najmniej 121 punktów (110% zasadniczej liczby punktów).

5. Studenci mogą rozwiązać zadanie domowe w/g następujących zasad:

• Student rozwiązuje zadanie o przydzielonym numerze - lista przydzielonych zadań

znajduje się na stronie wykładu.

• Zadania wraz z wzorcowym rozwiązaniem i skalą punktacji znajdują się na stronie

http://www.math.uni.wroc.pl/∼ktabis/
w pliku

http://www.math.uni.wroc.pl/∼ktabis/ZA.pdf
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• Rozwiązanie zadania należy oddać mgr. Kamilowi Tabisiowi do poniedziałku 17

maja 2010.

• Rozwiązania wskazujące na niesamodzielność pracy zostaną zdyskwalifikowane.

• Zadania oceniane są w skali 0-20 punktów.

• Premię punktową za zadanie domowe stanowi nadwyżka ponad 13 punktów (mak-

symalnie premia może więc wynieść 7 punktów).

• Premia za zadanie domowe dodawana jest do sumy punktów za 11 najlepszych ko-

lokwiów przy następujących ograniczeniach:

***** premia przysługuje tylko studentom, którzy uzyskali zaliczenie (zdobyli co naj-

mniej 50 punktów z samych tylko 11 kolokwiów),

***** dodanie premii nie powoduje zwolnienia z egzaminu (po doliczeniu premii lub jej

części można mieć maksymalnie 120 punktów).

6. O ocenie z zaliczenia decyduje zmodyfikowana o premię za zadanie domowe

suma punktów z 11 kolokwiów według poniższej skali:

66 - 3.5

80 - 4.0

93 - 4.5

106 - 5.0

7. Prowadzący ćwiczenia ma prawo na podstawie aktywności studenta na zajęciach

podnieść mu ocenę z zaliczenia o pół stopnia, o ile po doliczeniu premii za zadanie

domowe student uzyskał z 11 najlepszych kolokwiów co najmniej 55 punktów

(50% zasadniczej liczby punktów).

8. W przypadku, gdy liczba kolokwiów się zmniejszy (np. z powodu godzin rektorskich

lub dziekańskich), pozostaje w mocy zasada odrzucania dwóch najsłabszych kolokwiów,

a skala przeliczania punktów na oceny zostanie proporcjonalnie zmieniona.

9. Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy wcześniej uzyskali zaliczenie

ćwiczeń.
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