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Kryteria oceniania

19.1

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia prawa i metody zliczania i formuły na liczby wariacji,
permutacji, kombinacji i podziałów przy typowych ograniczeniach

19.1

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia prawa i metody zliczania i formuły na liczby wariacji, permutacji,
kombinacji i podziałów przy typowych ograniczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia prawa i metody zliczania i formuły na liczby wariacji,
permutacji, kombinacji i podziałów przy typowych ograniczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia prawa i metody zliczania i formuły na
liczby wariacji, permutacji, kombinacji i podziałów przy typowych ograniczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia prawa i metody zliczania i formuły na liczby wariacji,
permutacji, kombinacji i podziałów przy typowych ograniczeniach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.1

weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia prawa i metody zliczania i formuły na liczby wariacji, permutacji, kombinacji i podziałów
przy typowych ograniczeniach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę
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19.2

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć formułuje podstawowe twierdzenia dotyczące liczb pierwszych i
chińskie twierdzenie o resztach oraz podstawowe twierdzenia teorii grafów i algebr Boola podane na wykładach

5

19.2

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie formułuje podstawowe twierdzenia dotyczące liczb pierwszych i chińskie
twierdzenie o resztach oraz podstawowe twierdzenia teorii grafów i algebr Boola podane na wykładach, ale nie spełnia
kryteriów na wyższą ocenę

19.2

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie formułuje podstawowe twierdzenia dotyczące liczb pierwszych i
chińskie twierdzenie o resztach oraz podstawowe twierdzenia teorii grafów i algebr Boola podane na wykładach, ale nie
spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.2

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie formułuje podstawowe twierdzenia dotyczące
liczb pierwszych i chińskie twierdzenie o resztach oraz podstawowe twierdzenia teorii grafów i algebr Boola podane na
wykładach, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5

19.2

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych formułuje podstawowe twierdzenia dotyczące liczb pierwszych
i chińskie twierdzenie o resztach oraz podstawowe twierdzenia teorii grafów i algebr Boola podane na wykładach, ale nie
spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3

19.2

weryfikacja nie wykazuje, że formułuje podstawowe twierdzenia dotyczące liczb pierwszych i chińskie twierdzenie o resztach
oraz podstawowe twierdzenia teorii grafów i algebr Boola podane na wykładach, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

2
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Matematyka dyskretna - wykłady ‒ 30 h ‒ wykład ‒ sem. 2 ‒ 2016/2017
Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

PRAWDA

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w, st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli 2,75 ≤ w

oraz na bazie podej niżej reguły:
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● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest
średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są
równe 1

● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.
Zakres tematów
Opis
Czas ≈
Pozycyjne systemy zapisu liczb. Konwersja zapisów. Zapis binarny. Arytmetyka fl.
2h
Zbiory, relacje i funkcje. (algebra zbiorów, relacje.funkcje, równoliczność zbiorów, działania nieskończone)
2h
Zasada abstrakcji i jej zastosowania. Równości i nierówności w sensie 1.
2h
Techniki dowodzenia twierdzeń (dowody konstruktywne i niekonstruktywne, dowody wprost i nie wprost, szufladkowa zasada Dirichleta,2h
indukcja matemat
Asymptotyka - notacje o, O, ?, ?. Szacowanie kosztów algorytmów
2h
Jawne równania rekurencyjne (liniowe równania jednorodne, wielomian charakterystyczny, równania niejednorodne)
2h
Funkcje tworzące. Typowe podstawienia w równaniach nieliniowych.
2h
Elementy kombinatoryki (prawa i metody zliczania, wariacje, permutacje, kombinacje, podziały)
2h
Zasada włączania-wyłączenia
2h
Elementy teorii liczb (liczby pierwsze, kongruencje, algorytm Euklidesa, chińskie twierdzenie o resztach)
2h
Elementy teorii grafów (stopnie wierzchołków w grafach nieskierowanych i skierowanych, izomorfizm grafów, drzewa, planarność)
2h
Multigrafy, ścieżki i cykle Eulera, ścieżki i cykle Hamiltona. Problem komiwojażera
2h
Liczby chromatyczne
2h
Hipoteza P versus NP
2h
Algebry Boole’a (kraty, minimalna aksjomatyzacja)
2h
wykład informacyjny (konwencjonalny)
Metody dydaktyczne

* Symbole po nazwach przedmiotów oznaczają: - K ‒ konwersatorium, - W ‒ wykład, - A ‒ ćwiczenia audytoryjne, - R ‒ zajęcia praktyczne, - P ‒ ćwiczenia projektowe,
- L ‒ ćwiczenia laboratoryjne, - E ‒ e-zajęcia, - T ‒ zajęcia towarzyszące.
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