
Program wykªadu algebry liniowej 2 w roku akademickim 20016/2017
Program pokrywa si¦ ze skryptem nr 1 wystawionym na mojej stronie. Niektóre aspekty b¦d¡ zaczerp-

ni¦te równie» ze skryptu nr 2.
Zasady zaliczania:

Listy zada«. Przed ka»dymi zaj¦ciami ¢wiczeniowymi studenci otrzymuj¡ list¦ zada« i ¢wicze«. �wi-
czenia z listy nale»y przerobi¢ przed zaj¦ciami (¢wiczeniami), za± zadania nale»y przynajmniej spróbowa¢
rozwi¡za¢, gdy» b¦d¡ one omawiane na zaj¦ciach i wtedy b¦dzie si¦ wiedziaªo czego si¦ jeszcze nie umie
i na co trzeba zwróci¢ wi¦ksz¡ uwag¦.

Kartkówki. Na dziesi¦ciu ¢wiczeniach lub konwersatoriach, na pierwszej cz¦±ci odbywa si¦ 15-
minutowa kartkówka z jednego ¢wiczenia z listy na dany tydzie« (ewentualnie ze zmienionymi danymi)
oraz z jednego zadania z listy poprzedniej (ewentualnie zadania bardzo podobnego).

Kolokwia. Po przerobieniu pi¦ciu list b¦dzie pierwsze kolokwium, po dziesi¦ciu listach kolejne. Ka»de
kolokwium b¦dzie si¦ skªada¢ z cz¦±ci testowej (pytania z teorii) oraz ze sprawdzianu zªo»onego z kilku
zada«. Za ka»de kolokwium b¦dzie mo»na otrzyma¢ od -10 do 30 punktów.

Na koniec semestru punkty z kartkówek i kolokwiów sumuje si¦. Punkty uzyskane w ten sposób b¦d¡
podstaw¡ zaliczenia.

Zasady zaliczenia.

< 45% - 2.0,
45% - 3.0,

Aby uzyska¢ wy»sz¡ ocen¦ trzeba co najmniej trzykrotnie zgªosi¢ si¦ do zadania na ¢wiczeniach.
60% - 3.5,
70% - 4.0,
80% - 4.5,
90% - 5.0.

> 100% (w tym co najmniej 90 punktów z kartkówek i kolokwiów) - 5.0 + 5.0 z egzaminu.

Aktywno±¢. Prowadz¡cy ¢wiczenia b¦d¡ mogli przy ko«cu semestru przydzieli¢ niektórym studentom,
którzy uzyskali co najmniej 50% za kartkówki i kolokwia, dodatkowe punkty procentowe za aktywno±¢
w trakcie ¢wicze« w ci¡gu caªego semestru. Maksymalnie mo»na w ten sposób uzyska¢ 15 punktów
procentowych.

Egzamin. W sesji egzaminacyjnej zostanie przeprowadzony pisemny egzamin. Na egzaminie do
wykªadu A ocena bardzo dobra b¦dzie wystawiana jedynie w sporadycznych przypadkach.

Nieobecno±ci. Usprawiedliwiane b¦d¡ jedynie nieobecno±ci udokumentowane zwolnieniem lekarskim.
Zwolnienia nale»y okazywa¢ osobie prowadz¡cej ¢wiczenia. Nieobecno±¢ spowodowan¡ wyj¡tkowym zda-
rzeniem losowym usprawiedliwi¢ mo»e jedynie wykªadowca.
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