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• Obecność na ćwiczeniach jest nieobowiązkowa. Niemniej, nie pojawiając się na zajęciach
we wtorek zasadniczo nie da się dostawać punktów za prace domowe (p. dalej).

• Na ćwiczeniach wtorkowych rozwiązujemy zadania domowe, które będę umieszczał
na swojej stronie: https://www.math.toronto.edu/~marcin/teaching.html co naj-
mniej tydzień przed terminem oddania. Zadania oznaczone jako pisemne należy oddać
na piśmie na początku zajęć (lub przysłać mailem do początku ćwiczeń). Resztę zadań
zgłaszacie na listę i spośród osób, które dane zadanie zgłosiły, wybieram osobę do zre-
ferowania rozwiązania przy tablicy. Rozwiązania niepełne, niechlujnie zreferowane itd.
nie będą zaliczane, intencjonalne blefy będą surowo tępione. W przypadku nieobecności
można przysłać rozwiązania pisemnie (proszę korzystać z tej możliwości z umiarem).

• W seriach domowych będą pojawiać się zadania z gwiazdką (trudniejsze), które można
oddawać na piśmie i dostać za nie bonusowe punkty (przelicznik jeszcze do ustalenia).
Termin oddawania zadań z gwiazdką to 2 tygodnie (czyli np. jeśli zadanie pojawiło się
w serii do oddania na 23 października, to można je oddać do 30 października). Jeśli
w ciągu 2 tygodni nie otrzymam żadnych rozwiązań danego zadania, można je dalej
oddawać, ale już wedle zasady: kto pierwszy, ten lepszy.

• Punkty za ćwiczenia będą pochodzić z prac domowych (90 %) i uznaniowej oceny
aktywności na zajęciach (10 %). Punkty z zadań z gwiazdką będą stanowiły bonus.

• Jeśli dane zadanie było konsultowane z kolegami, książkami, internetem itd., należy
to precyzyjnie zaznaczyć przy rozwiązaniu (omawiałem rozwiązanie z kolegą X, za-
glądałem do książki Y itd.). Rozwiązania podejrzanie izomorficzne, przepisywanie z
internetu bez zrozumienia itd. – nie ma czegoś takiego. Gorąco zachęcam do rozwiązy-
wania zadań samodzielnie – przepisywanie z internetu rozwija jedynie “google-fu”, nie
zdolności z analizy matematycznej.

• Błędy, literówki itd. w sformułowaniu zadań domowych proszę jak najszybciej zgłaszać.
W przypadku wątpliwości, niejasności – piszcie!
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