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Do każdych zajęć na stronie WWW zostanie wywieszony zestaw zadań obejmujący
przerobiony materiał. Obowiązuje Państwa umiejętność rozwiązywania wszystkich
wywieszonych zadań. Rozwiązania dowolnych zadań z zestawu oraz z innych zbiorów
można spisać na kartkach i oddać wykładowcy do sprawdzenia. Zadania domowe nie
są obowiązkowe ale zachęcam do ich rozwiązywania.
Aktywność na zajęciach będzie punktowana.

Zasady zaliczenia Wstępu do Matematyki:
1. Napiszą Państwo 3 kolokwia.
2. Kolokwium składa się z 8 przykładów ocenianych w skali 0 – 1. Punkt oznacza
bezbłędne przeliczenie przykładu.
3. Uzyskanie co najmniej 4 punktów zalicza kolokwium.
4. Trzy zaliczone kolokwia dopuszczają do zdawania kolokwium zaliczeniowego w
pierwszym terminie.
5. W drugim terminie kolokwium zaliczeniowe piszą wszyscy, którzy nie zaliczyli go w
pierwszym terminie.
6. Kolokwium zaliczeniowe składa się z 16 przykładów, zalicza bezbłędne rozwiązane 9.
Zasady zaliczenia Analizy:
1. Napiszą Państwo 2 kolokwia.
2. Każde składa się z 3 zadań ocenianych w skali 0 – 10.
3. Uzyskanie co najmniej 15 punktów (50%) zalicza kolokwium.
4. Jak wyżej.
5. Jak wyżej.
6. Kolokwium zaliczeniowe składa się z 7 zadań, z których piszą Państwo 6. Zalicza 30
pkt (50%).
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