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Matematyka Elementarna semestr letni 2014/15
Zasady zaliczania przedmiotu

Koordynator przedmiotu: Jarosław Wróblewski

1. W trakcie semestru przeprowadzone zostaną 3 kolokwia zasadnicze wspólne dla
wszystkich grup ćwiczeniowych.
Kolokwia będą odbywać się we wtorki w godzinach 10:15–12:00 w sali HS. Terminy
kolokwiów zasadniczych są następujące:
kolokwium nr 1: 24 marca 2015 r. (waga 1)
kolokwium nr 2: 5 maja 2015 r. (waga 1)
kolokwium nr 3: 9 czerwca 2015 r. (waga 2)

2. Przypadki studentów nieobecnych na kolokwium z przyczyn usprawiedliwionych
będą rozpatrywane indywidualnie przez koordynatora przedmiotu.

3. W trakcie semestru przeprowadzone zostaną 3 kolokwia poprawkowe wspólne dla
wszystkich grup ćwiczeniowych.
Pierwsze dwa kolokwia odbędą się we wtorki w godzinach 10:15–12:00, a trzecie w czwar-
tek w godzinach 8:15–10:00, w sali HS. Terminy kolokwiów są następujące:
kolokwium nr 4 i kolokwium nr 007: 31 marca 2015 r. (waga 1)
kolokwium nr 5 i kolokwium nr 008: 12 maja 2015 r. (waga 1)
kolokwium nr 6 i kolokwium nr 009: 11 czerwca 2015 r. (waga 2)

4. Na każdym kolokwium można zdobyć maksymalnie 120 punktów. Kolokwium skła-
da się z 12 zadań i trwa 105 minut. W każdym zadaniu należy udzielić 4 krótkich odpo-
wiedzi. Punktacja za pojedyncze zadanie to odpowiednio 0, 1, 3, 6, 10 punktów za 0, 1,
2, 3, 4 poprawne odpowiedzi. Punktacja za kolokwium n jest w dalszej części regulaminu
oznaczana przez Kn.

5. Kolokwia poprawkowe odbywają się na dwóch poziomach: zerowym i zaawansowa-
nym.

6. Kolokwia na poziomie zaawansowanym dostępne są dla studentów spełniających
wymienione niżej warunki:
dla kolokwium 4: K1 60
dla kolokwium 5: K1+P1+K2 120
dla kolokwium 6: K1+P1+K2+P2+2 ·K3 240
Studenci nie spełniający tych warunków biorą udział w kolokwiach na poziomie zero-

wym.

7. Dla poziomu zaawansowanego wynik Pn kolokwium poprawkowego po kolokwium
zasadniczym nr n jest połową nadwyżki ponad 48 punktów lub nadwyżką ponad 60
punktów:

Pn=max
(
0,
Kn+3−48
2

, Kn+3−60
)
dla n=1,2,3.
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8. Dla poziomu zerowego wynik Pn kolokwium poprawkowego po kolokwium zasad-
niczym nr n jest nadwyżką ponad 60 punktów z zastrzeżeniem, że nie może być większy
niż liczba punktów brakująca studentowi do uzyskania 50% wyniku dotychczasowych
kolokwiów zasadniczych:

P1=min (max (0, K007−60), 60−K1)

P2=min (max (0, K008−60), 120−K1−P1−K2)

P3=min
(
max (0, K009−60),

240−K1−P1−K2−P2−2 ·K3
2

)
9. Podstawą do uzyskania zaliczenia i wyznaczenia oceny będzie wynik W wyliczony

według wzoru
W =K1+P1+K2+P2+2 ·K3+2 ·P3 .

10. Ocena zostanie wystawiona na podstawie wyniku W według następujących pro-
gów:
240 - 3.0 360 - 3.5 420 - 4.0 480 - 4.5 540 - 5.0
11. Prowadzący zajęcia może niektórym studentom swojej grupy ćwiczeniowej pod-

nieść ocenę, o której mowa w punkcie poprzednim, o co najwyżej pół stopnia. Prowadzący
nie może podnieść oceny osobom, które uzyskały wynik W mniejszy niż 300.
Przy podejmowaniu tej decyzji prowadzący uwzględnia zaangażowanie studenta pod-

czas zajęć, w tym między innymi aktywność oraz przygotowanie studenta do zajęć, które
może być weryfikowane przez wywoływanie studenta do tablicy.
12. W celu podniesienia oceny, prowadzący wpisuje w USOSie w module sprawdzia-

nów z Matematyki Elementarnej pod nazwą Aktywność liczbę z przedziału od 0 do 60 –
liczba ta jest odpowiednio uwzględniana przez system przy wyliczaniu oceny (jest doda-
wana do wyniku prac pisemnych w przypadku, gdy student uzyskał zaliczenie).
13. Podstawą wyliczenia oceny jest niniejszy regulamin zaliczeń. Oceny błędnie wy-

stawione przez system USOS w sposób niezgodny z zasadami regulaminu, są nieważne.
14. Koordynator przedmiotu zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych za-

sad, ale jedynie w sposób stanowiący utrzymanie lub złagodzenie poziomu wymagań
na zaliczenie i poszczególne oceny.
15. Interpretacja powyższych zasad oraz rozstrzyganie kwestii nieuregulowanych ni-

niejszym regulaminem należy do koordynatora przedmiotu.
16. Studenci, którzy otrzymają ocenę niedostateczną z Matematyki Elementarnej,

a nie zostaną skreśleni z listy studentów po pierwszym semestrze, mogą przystąpić do te-
stu kwalifikacyjnego razem ze studentami przyjętymi w rekrutacji letniej 2015. Zdanie
testu spowoduje zwolnienie z obowiązku powtarzania Matematyki Elementarnej w seme-
strze zimowym 2015/16 (student nie otrzyma punktów ECTS za Matematykę Elemen-
tarną).
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