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Szanowni Pa«stwo,
Wobec obecnej sytuacji, b¦dziemy przeprowadza¢ zajecia w zast¦pczej formie. Z domu ci¦»ko

byªoby mi przeprowadza¢ zaj¦cia w rzeczywistym czasie, wi¦c b¦d¦ je prowadzi¢ w mniej wysub-
limowany sposób.

Tre±ci wykªadu b¦d¦ umieszczaª na mojej stronie internetowej, tu» obok list zada«, na kilka dni
przed poniedziaªkiem, w którym dany wykªad miaªby miejsce. B¦da to skany tekstu pisemnego, bo
pisanie w texu zajmuje jednak du»o czasu. Gdy jednak skany b¦d¡ trudne do odczytania to by¢ mo»e
co± zmieni¦. Prosz¦ wzi¡¢ pod uwag¦, »e skan nast¦pnego wykªadu b¦dzie lepszy ni» skan pierwszego
bo nabieram wpraw¦.

W poniedziaªki 12-14 b¦d¦ siedziaª przed komputerem i odpowiadaª na pytania dotycz¡ce wykªadu
lub zada« z ¢wicze«.

Poprzez e-mail b¦d¦ na kilka dni przed poniedziaªkami informowaª które zadania powinny by¢
zrobione na poszczególne ¢wiczenia i w jakim terminie. Wtedy te» podam na stronie internetowej
rozwi¡zania niektórych zada«,które miaªy by¢ na wcze±niejsze ¢wiczenia.

Na najbli»sze ¢wiczenia prosz¦ do ±rody rozwi¡za¢ 5 zada« spo±ród niezrobionych jeszcze zada«
z listy nr 1 i zada« 1-7 z listy 2(im trudniejsze tym lepiej, ale nie b¦d¦ wskazywa¢ które za takowe
uwa»am). Te zadania prosz¦ zapisa¢ jednostronnie wyra¹nym charakterem pisma czarnym dªu-
gopisem na biaªej kartce (chyba »e kto± z Pa«stwa chce pisa¢ w latexu) i zachowa¢. Aby nie odwleka¢
robienia tych zada« i mobilizowa¢ do w miar¦ systematycznej pracy, prosz¦ robi¢ zdj¦cia i, je±li to
nie b¦dzie zbyt kosztowne, przesyªa¢ na mój e-mail pod nazw¡ trzy pierwsze litery nazwiska potem
nr zaj¦¢, czyli je±li ja bym byª studentem to bym wysªaª na ¢wiczenia nr 3(taki b¦dzie nr pierwszych
zaj¦¢ w nowym trybie) plik pez3.jpg. Je±li kto± chce wysªa¢ dwa pliki to na kolejne ¢wiczenia to
byªoby pez4-1.jpg i pez4-2.jpg. Je±li kto± ma mo»liwo±¢ pisania w latexu to pliki powinny mie¢ za-
ko«czenie .pdf. Ja dokªadniej b¦d¦ si¦ przygl¡daª tym rozwi¡zaniom za jaki± czas, a pliki .jpg s¡ po
to aby ewentuanie porówna¢ je z wersjami papierowymi, gdy b¦dzie mo»liwo±¢ ich sprawdzenia w
spokojniejszych czasach.

Poniewa» nie wszyscy byli na drugich ¢wiczeniach, to prosze do pi¡tku wª¡cznie odpisa¢ mi kto z
Pa«stwa chce w takiej formie zaj¦¢ uczestniczy¢

Prosz¦ o wszelki uwagi, i na nie odpowiem w sobot¦. Mog¦ przy tym cytowa¢ Pa«stwa pytania
czy komentarze.

Z powa»aniem,
T.Pezda


