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Dyżury

• dr S. Antoniuk – środa 11 – 12

• dr M. Bednarska-Bzdęga – czwartek 13 – 14

• prof. A. Ruciński – poniedziałek 10 – 11

• dr K. Rybarczyk-Krzywdzińska – wtorek 12 – 13
lub w innych, indywidualnie uzgodnionych terminach. Zachęcamy do konsultacji przez email.

Ocena końcowa

1. Nie przewiduje się egzaminu ustnego. Egzamin pisemny składać się będzie z 2 testów śródsemestralnych
(przeprowadzanych podczas wtorkowych wykładów):

T1 – 10 kwietnia,

T2 – 22 maja,

każdy za 50 punktów,

ORAZ

T3 – w sesji egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem sesji,

też za 50 punktów.

Wszystkie testy zawierać będą zarówno pytania teoretyczne, jak i zadania, w proporcjach mniej wiecej 1:4.
Test T3 będzie obejmował materiał nieobjęty testami T1 i T2.
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2. Aby uzyskać z egzaminu końcową ocenę bardzo dobry, dobry oraz dostateczny, trzeba łącznie uzbierać, odpo-
wiednio, co najmniej 90%, 75% i 50% punktów, tzn. co najmniej 135, 113 i 75 punktów.

3. Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie pierwszych 2 testów (T1+T2) według tych samych zasad
procentowych co powyżej. W szczególności, łączna liczba punktów z T1+T2 niższa niż 50 p. oznaczać będzie
brak zaliczenia w pierwszym terminie i, co za tym idzie, ocenę niedostateczną z egzaminu.

4. Osoby bez zaliczenia będą pisać kolokwium poprawkowe w terminie testu T3 z całości materiału, a jeśli
wynik bedzie pozytywny (co najmniej 50%), to przystąpią to egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej.

5. Kolokwium poprawkowe będzie podzielone na 3 części zawierające materiał objęty poszczególnymi testami.
Punkty za część pierwszą i drugą będą sumowane osobno (sumy S1 i S2) i jeśli Si będzie mniejsza niż liczba
punktów uzyskanych z testu Ti, i = 1, 2, to Si zostanie zastąpiona tą liczbą.

Obecność

1. Obecność na wykładach, choć nie wymagana, jest bardzo wskazana. Zgodnie z regulaminem studiów, obec-
ność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i dlatego może być (wyrywkowo) sprawdzana.

2. W razie usprawiedliwionej nieobecności na teście należy o niej powiadomić wykładowcę najpóźniej w dniu
testu (telefon, e-mail), a zwolnienie lekarskie dostarczyć w ciągu trzech dni od jego wygaśnięcia. Osoby
spełniające powyższe warunki przystąpią do testu we wspólnym, późniejszym terminie, wyznaczonym przez
wykładowcę. W przypadku przewlekłej choroby zalecane jest powtórzenie przedmiotu w następnym roku
akademickim.

Zadania domowe

1. Przed (prawie) każdymi zajęciami na stronie dr Rybarczyk-K. http://www.staff.amu.edu.pl/~kryba/
pojawi się nowy zestaw zadań.

2. Zadania z części A będą omawiane na ćwiczeniach. Należy je rozwiązać (a przynajmniej sprobować) samo-
dzielnie, bo o ich rozwiązanie mogą być Państwo poproszeni na ćwiczeniach, które odbędą się tydzień po
wykładzie.

3. Zadania z części B i C są do samodzielnego rozwiazania w domu, a ich rozwiązania będą sprawdzane, na
życzenie studenta, podczas konsultacji.

4. Zadania na testach będą w większości podobne do zadań z części A i B.

Podręcznik

J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Script, Warszawa 2002
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