
Zasady zaliczania ćwiczeń z Analizy matematycznej

1) Celem ćwiczeń jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią wykładu, wy-
rabianie umiejętności posługiwania się pojęciami i wiedzą przedstawioną na
wykładzie, w końcu wykorzystanie zdobytych na wykładzie wiadomości do sa-
modzielnego rozwiązywania niewielkich problemów.

2) O zaliczeniu ćwiczeń decyduje łączny wynik trzech sprawdzianów zarządzonych
przez wykładowcę. Przypuszczam, że rozwiązania zadań przedstawione podczas
sprawdzianów będą punktowane, a o ocenie z zaliczenia będzie decydować suma
punktów uzyskanych za rozwiązania poszczególnych zadań. Sposób punktacji i
wstępne wymagania na poszczególne oceny zostaną ustalone przez wykładowcę.
Ustalona w ten sposób ocena będzie mogła zostać podniesiona maksymalnie o
jeden stopień na podstawie oceny ćwiczeń. Także ocena niedostateczna ze spraw-
dzianów będzie mogła zostać podniesiona do pozytywnej za zgodą wykładowcy.
Zgoda, podobnie jak zwykłe oceny, jest uzależnioną od wyniku sprawdzianów.

3) Łączna ocena ćwiczeń zostanie wyrażona w punktach i będzie zależeć od obecno-
ści na ćwiczeniach, aktywności i przedstawionych przy tablicy rozwiązań zadań.

4) Sama obecność na ćwiczeniach, bez innych przejawów aktywność, nie umożliwi
podniesienia oceny ze sprawdzianu.

5) Przygotowując się do ćwiczeń należy zapoznać się z treścią wykładu, nauczyć
się definicji omawianych pojęć, zrozumieć treść podanych twierdzeń i ich uza-
sadnienia, oraz rozwiązać zadania znajdujące się na liście zadań.

6) Rozwiązania zadań przy tablicy będą oceniane podobnie, jak w szkole, za 3, 4
lub 5 punktów. Ocena 4 będzie przyznawana za poprawne, dobre rozwiązania,
ocena 5 – za rozwiązania wyjątkowe, wyróżniające się lub pomysłowe. W danym
dniu, podczas ćwiczeń można będzie uzyskać oceny za dwa rozwiązania.

7) Drobna aktywność na ćwiczeniach będzie honorowana plusem. Nieznajomość
definicji i sformułowań twierdzeń będzie odnotowywana (minus) i będzie powo-
dować obniżenie końcowej oceny z ćwiczeń.

8) Obecności, oceny za zadania, plusy i minusy pod koniec semestru zostaną z
pewnymi wagami przeliczone na punkty, zostanie też ustalona maksymalna,
możliwa do zdobycia liczba punktów. Ustalenia zostaną zaproponowane przez
prowadzącego i przedyskutowane na jednych z ostatnich zajęć. Orientacyjne
zasady uwzględniania wyniku ćwiczeń są podane w następnych punktach zasad.

9) Na podstawie ćwiczeń prawo do podniesienia oceny o pół stopnia uzyskają oso-
by, które zdobędą 40%, a o jeden stopień – osoby, które zdobędą 70% punktów.

10) Wstępna propozycja wag: plus, obecność = 1, minus = -1, liczba punktów za
zadanie = ocena, maksymalna liczba punktów = 6 ∗ 13.


