
TEORIA GRAFÓW
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WykÃladowca : prof. dr hab. Andrzej Ruciński

pokój: B3-23

telefon : 061 829-5391

e-mail: rucinski@amu.edu.pl

www: http://www.staff.amu.edu.pl/∼rucinski

Prowadza↪cy ćwiczenia

• dr MaÃlgorzata Bednarska, B3-33, 061 829-5389, mbed@amu.edu.pl,

http://www.staff.amu.edu.pl/∼mbed

• mgr Tomasz Gdala B2-11, 061 829-5412, tgdala@amu.edu.pl,

http://www.staff.amu.edu.pl/∼tgdala/

Dyżury

• prof. A. Ruciński – czwartek 13:30 - 14:30

• dr M. Bednarska – poniedziaÃlek 15:30 - 16:30

• mgr Tomasz Gdala – poniedziaÃlek 13:30 – 15:00

lub w innych, indywidualnie uzgodnionych terminach.

Ocena końcowa

1. Nie przewiduje sie↪ egzaminu ustnego.

2. Egzamin pisemny skÃladać sie↪ be↪dzie z czterech testów: 8 listopada (wykÃlady 1-3), 6 grudnia
(wykÃlady 4-6), 10 stycznia (wykÃlady 7-9) i w sesji egzaminacyjnej, zgodnie z harmonogramem
sesji (wykÃlady 10-12), każdy za 20 punktów.

3. Wszystkie testy zawierać be↪da↪ zarówno pytania teoretyczne, jak i zadania.

4. Ponadto, be↪dzie można zdobyć 22 punkty za 11 zestawów zadań domowych (patrz poniżej)

5. Aby uzyskać z egzaminu końcowa↪ ocene↪ bardzo dobry, dobry, dostateczny, trzeba Ãla↪cznie
uzbierać, odpowiednio, co najmniej 85, 70 i 51 punktów (na 102 możliwe).

6. Ocena z ćwiczeń jest automatycznym powieleniem oceny z egzaminu. W szczególności, ocena
niedostateczna z egzaminu oznacza brak zaliczenia ćwiczeń i niemożność przysta↪pienia do
egzaminu poprawkowego.

7. Wyja↪tkiem od powyższej reguÃly be↪da↪ osoby, które nie zdadza↪ egzaminu, ale uzyskaja↪ Ãla↪cznie co
najmniej 35 punktów, w tym co najmniej 10 z zadań domowych. Dla nich egzamin poprawkowy
z caÃlego materiaÃlu odbe↪dzie sie↪ we wspólnym dla wszystkich terminie w sesji poprawkowej.
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Obecność

1. Obecność na wykÃladach, choć nie wymagana, jest bardzo wskazana i dlatego be↪dzie wyry-
wkowo sprawdzana. (W przypadkach wa↪tpliwych przesadna nieobecność be↪dzie czynnikiem
dziaÃlaja↪cym na niekorzyść studenta).

2. Zgodnie z regulaminem studiów, obecność na ćwiczeniach jest obowia↪zkowa.

3. W razie usprawiedliwionej nieobecności na teście należy o niej powiadomić wykÃladowce↪ lub
dziekanat najpóźniej w dniu testu (telefon, email, faks), a zwolnienie lekarskie dostarczyć w
cia↪gu trzech dni od jego wygaśnie↪cia. Osoby speÃlniaja↪ce powyższe warunki przysta↪pia↪ do
testu we wspólnym terminie, nie później niż dwa tygodnie od pierwotnej daty. (W przypadku
przewlekÃlej choroby zalecane jest powtórzenie przedmiotu w naste↪pnym semestrze.)

4. Do nieobecności na egzaminie ma zastosowanie regulamin studiów (patrz: Informator dla
studentów).

Zadania domowe

1. Po każdym z wykÃladów 1-11 na stronach www osób prowadza↪cych ćwiczenia pojawia↪ sie↪
dwa zestawy zadań, A i B. Zestaw A jest obowia↪zkowy. Za jego przygotowanie w wyzna-
czonym terminie student otrzyma 2 punkty, a za zgÃloszone na pocza↪tku zaje↪ć nieprzygotowanie
zestawu zostanie odje↪ty 1 punkt. Przy czym, jedno zgÃloszone nieprzygotowanie w semestrze
jest bezkarne.

2. Rozwia↪zania zadań z zestawu A be↪da↪ prezentowane przy tablicy przez studentów wybranych
losowo sposród tych, którzy zadeklarowali przygotowanie. Jeśli w trakcie prezentacji okaże
sie↪, że student jest jednak nieprzygotowany, to zamiast otrzymać 2 punkty, zostanie skarcony
odje↪ciem od 1 do 5 punktów, w zależności od stopnia nieprzygotowania.

3. Terminy ćwiczeń, na które należy przygotować rozwia↪zania poszczególnych zestawów zadań
be↪da↪ podane na stronach www.

4. Osoby nieobecne na ćwiczeniach be↪da↪ prezentować swoje rozwia↪zania na pierwszym dyżurze
po wygaśnie↪ciu zwolnienia lekarskiego.

5. Zestawy B nie be↪da↪ punktowane. Należy je jednak rozwia↪zywać, ponieważ zadania na testach
be↪da↪ miaÃly podobna↪ treść i poziom trudności.

Skrypt
Notatki z wykÃladów be↪da↪ doste↪pne na stronie www

http://amu.edu.pl/∼rucinski/zajecia.html
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