
Matematyka Ubezpiecze« �yciowych 2017/2018

Celem wykªadu jest zaznajomienie z poj¦ciami matematycznymi u»ywanymi w ubezpieczeniach »yciowych.
W szczególno±ci omówione zostan¡: elementy matematyki �nansowej, przyszªy czas »ycia oraz tablice ±mier-
telno±ci, skªadki, ubezpieczenia na »ycie (do»ywotnie i czasowe) i na do»ycie, renty »yciowe, rezerwa skªadki
netto. Wykªad w du»ej cz¦±ci prowadzony b¦dzie na podstawie rozdziaªów 2− 6 z podr¦cznika [1].

Zasady zaliczenia

�wiczenia

W trakcie semestru odb¦d¡ si¦ 2 kolokwia. Za ka»de kolokwium b¦dzie mo»na uzyska¢ od 0 do 20 punk-
tów. Kolokwia planowane s¡ na 1.12 (listy 1-3) oraz 19.01 (listy 4,5) w godzinach 10:30 - 12:00. Osoby,
które z uzasadnionych przyczyn (zwolnienie lekarskie lub za±wiadczenie o reprezentacji UWr w zawodach
sportowych dostarczone w ci¡gu tygodnia od dnia kolokwium) b¦d¡ nieobecne 1.12 lub 19.01 b¦d¡ mogªy
napisa¢ kolokwium dodatkowe obejmuj¡ce materiaª z kolokwium, na którym byªy nieobecne. Kolokwium
dodatkowe odb¦dzie si¦ 26.01 w godzinach 14:00 - 15:30.
Listy zada« rozwi¡zywanych na ¢wiczeniach skªadaj¡ si¦ z 3 cz¦±ci: podstawowych, teoretycznych oraz
dodatkowych. Za aktywno±¢ na ¢wiczeniach b¦dzie mo»na uzyska¢ dodatkowe punkty. Za rozwi¡zanie i
omówienie zadania z pierwszysch dwóch cz¦±ci listy mo»na b¦dzie uzyska¢ 1 punkt. Zadania z trzeciej cz¦±ci
b¦d¡ warte 2 punkty. Pierwsze«stwo przy tablicy b¦d¡ miaªy osoby z najmniejsz¡ ilo±ci¡ punktów (ª¡cznie z
kolokwiów i aktywno±ci), a w przypadku równej liczby punktów osoba chc¡ca rozwi¡za¢ ciekawsze zadanie.
Liczba punktów z ¢wicze« (L) b¦dzie obliczana wedªug nast¦puj¡cego wzoru:
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gdzie K1,K2 - liczba punktów uzyskanych odpowiednio z kolokwiów 1 i 2, A - liczba punktów uzyskanych
za aktywno±¢ na ¢wiczeniach.
Warunkiem zaliczenia ¢wicze« jest posiadanie co najmniej 30 punktów. Progi na poszczególne oceny:
[0, 30)− 2.0; [30, 40)− 3.0; [40, 45)− 3.5; [45, 50)− 4.0; [50, 55)− 4.5; [55,∞)− 5.0.

Egzamin
Egzamin odb¦dzie si¦ w pi¡tek 2.02 w godzinach 13:30 - 15:30 w sali HS natomiast egzamin poprawkowy
odb¦dzie si¦ we wtorek 13.02 w godzinach 10:30 - 12:30 w sali A. Ka»dy z egzaminów b¦dzie si¦ skªadaª z 6
zada« (po 10 pkt ka»de) obejmuj¡cych caªy materiaª przerobiony na wykªadzie i ¢wiczeniach oraz materiaª z
rozdziaªów 2−6 z podr¦cznika [1] czyli od 'elementów matematyki �nansowej' do 'skªadek i rezerw netto'. Do
sumy punktów uzyskanych za rozwi¡zane na egzaminie zadania dodawane b¦dzie 30% punktów zdobytych
na ¢wiczeniach.
Progi na poszczególne oceny:
[0; 40)− 2.0; [40; 45)− 3.0; [45; 50)− 3.5; [50; 55)− 4.0; [55; 60)− 4.5; [60;∞)− 5.0.

Osoby, które uzyskaj¡ co najmniej 70 punktów z ¢wicze«, w tym co najmniej 35 punktów z kolokwiów,
b¦d¡ zwolnione z egzaminu.
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