
Regulamin zaliczania ¢wicze« i zdawania egzaminu:

Analiza Matematyczna 2A, semestr letni 2015.

1. W semestrze planuj¦ przeprowadzi¢ 14 kolokwiów, wspólnych dla wszystkich grup.

2. Na kolokwiach b¦dzie sprawdzana wiedza podana na wykªadzie. �wiczenia sªu»¡ tylko jej lepszemu
przyswojeniu.

3. Kolokwia b¦d¡ si¦ odbywaªy (na ¢wiczeniach) w ±rody, godz. 16:15-17:00 w sali HS.

Pierwsze kolokwium b¦dzie si¦ w ±rod¦ 4 marca 2015r. Nast¦pne b¦d¡ co tydzie«.

4. Za ka»de kolokwium b¦dzie mo»na zdoby¢ maksymalnie 10 punktów (w skali 0, 1, 2, . . . , 9, 10). Do
oceny b¦d¡ brane wyniki 12 kolokwiów (najwy»ej punktowanych). Je±li kto± b¦dzie pisaª kolokwium
wi¦cej razy, najsªabsze wyniki nie b¦d¡ si¦ liczyªy.

Nieobecno±¢ na kolokwium jest równoznaczna z wpisaniem za nie 0 punktów. Nieobecno±ci uspraw-
iedliwione na wi¦cej ni» dwóch kolokwiach b¦d¦ rozpatrywaª indywidualnie.

5. �¡cznie z kolokwiów jest do zdobycia 120 punktów.

6. Do zaliczenia ¢wicze« (i tym samym dopuszczenia do egzaminu) trzeba uzyska¢ co najmniej 54
punkty. �¡czna ocena z kolokwiów b¦dzie wystawiona wg. nast¦puj¡cej skali:

punkty 54�71 72�86 87�99 100�110 111�120
ocena 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

7. Osoby, które uzyskaj¡ z kolokwiów mniej ni» 54 punkty, otrzymaj¡ z ¢wicze« ocen¦ niedostateczn¡.

8. Zasadniczo ocena z kolokwiów jest ocen¡ na zaliczenie. Jednak»e osobom, które otrzymaj¡ z kolok-
wiów co najmniej 60 punktów, prowadz¡cy ¢wiczenia mo»e podwy»szy¢ ocen¦ na zaliczenie o 0.5,
je±li uzna, »e osoby te byªy odpowiednio aktywne na ¢wiczeniach.

9. Niezale»nie od punktacji z kolokwiów warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia

¢wicze« jest obecno±¢ i aktywno±¢ na nich. Zaliczenia nie otrzymaj¡ osoby, które b¦d¡

miaªy wi¦cej ni» dwie nieusprawiedliwione nieobecno±ci na ¢wiczeniach. Nieobecno±ci
usprawiedliwione nale»y zalicza¢ u prowadz¡cego ¢wiczenia.

10. Do egzaminu mo»e przyst¡pi¢ tylko osoba która uzyskaªa pozytywne zaliczenie ¢wicze«.

11. Reklamacje dotycz¡ce oceny z kolokwiów nale»y zgªasza¢ prowadz¡cemu ¢wiczenia najpó¹niej 7 dni
od otrzymania ocenionej pracy.

12. Na egzaminie oceniany jest stopie« przyswojenia wiedzy przedstawionej na wykªadzie.

13. Egzamin skªada si¦ z dwóch cz¦±ci: pisemnej i ustnej. Na cz¦±ci pisemnej jest do rozwi¡zania 10 zada«
punktowanych jednakowo w skali {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Do zdania cz¦±ci pisemnej wystarczy uzyskanie 20
punktów. Osoby, które nie zdadz¡ cz¦±ci pisemnej otrzymaj¡ ocen¦ niedostateczn¡ z egzaminu.

14. Zdanie cz¦±ci pisemnej jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do cz¦±ci ustnej.

15. Cz¦±¢ ustna sªu»y sprawdzeniu rozumienia poj¦¢ (de�nicji, twierdze« etc.) podanych na wykªadzie,
rozumienia i przeprowadzania dowodów, umiej¦tno±ci podawania odpowiednich przykªadów (i kon-
trprzykªadów).

16. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uczestnictwo w konwersatoriach.
Na egzaminie ustnym b¦d¡ w szczególno±ci sprawdzane indywidualne notatki a tak»e znajomo±¢
materiaªu z konwersatoriów.
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