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Kolokwium.  W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium. Niezjawienie się na kolokwium skutkuje 

automatycznym przyznaniem za nie 0 punktów. W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie do 

tygodnia po absencji) delikwent zostanie niezwłocznie przeegzaminowany przez prowadzącego laboratorium 

z całości dotychczas przerobionego materiału, łącznie z dowodami pojawiających się na zajęciach twierdzeń.  

 

Forma kolokwium. Kolokwium będzie miało formę testu wyboru, złożonego z 15-tu zadań, w którym za 

poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za błędną -1 punkt ("minus jeden punkt"), za brak odpowiedzi 0 

punktów. Za kolokwium można więc maksymalnie otrzymać 30 punktów. W trakcie kolokwium nie można 

używać żadnych notatek, ale trzeba mieć ze sobą kalkulator, który potrafi potęgować i logarytmować.  

 

Aktywność. Publikowane będą listy zadań. Osoba prezentująca poprawne rozwiązanie otrzymywać będzie za 

to punkty – za aktywność. Za aktywność zdobyć będzie można w ostatecznym rozrachunku maksymalnie 30 

punktów (szczegóły poniżej). 

 

Projekty.  W trakcie semestru otrzymacie Państwo dwa bardziej rozbudowane zagadnienia związane z 

tematyką kursu, które będzie trzeba opracować teoretycznie, a następnie zaimplementować na komputerze 

w jednym z języków programowania: 

• 1. Projekt - maksymalnie za 10 punktów 

• 2. Projekt - maksymalnie za 20 punktów 

 

Za oba projekty będzie można więc łącznie zdobyć maksymalnie 30 punktów. Szczegóły dotyczące projektów 

w odpowiednim momencie przekażą prowadzący ćwiczenia. W szczególności poinformują oni Państwa o tym, 

czy projekty przygotowywać będzie można w grupach 2-3 osobowych, czy indywidualnie.  

 

Punkty a oceny.  Ustalmy dowolnego studenta / studentkę. Niech Ko, Ak, Pr oznaczają zdobyte przez niego / 

nią punkty kolejno z kolokwium, aktywności i projektów. Niech Akbest  będzie: 

• najlepszym wynikiem punktowym za aktywność, wziąwszy pod uwagę wszystkich uczestników danej 

grupy laboratoryjnej, o ile uczestniczy w niej mniej niż 8 osób, 

• drugim najlepszym wynikiem punktowym za aktywność, wziąwszy pod uwagę wszystkich uczestników 

danej grupy laboratoryjnej, o ile uczestniczy w niej co najmniej 8 osób; jeżeli dwie osoby w grupie 

otrzymały ten sam maksymalny wynik, to jest to właśnie ta wartość. 

 

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest spełnienie koniunkcji dwóch następujących nierówności: 

 𝐊𝐨 ≥  𝟗     ∧        𝐏𝐫 ≥ 𝟏𝟏 
 

Osoba spełniająca powyższy warunek otrzymuje z laboratorium ocenę na podstawie poniższej tabeli, przy czym 

prowadzący laboratoria zastrzegają sobie możliwość na podniesienie oceny o pół stopnia na podstawie 

punktów zdobytych z aktywności na laboratoriach (dotyczy to tylko i wyłącznie ocen pozytywnych, tzn. co 

najmniej 3,0): 

 

𝐊𝐨   +   𝐏𝐫  +   𝟑𝟎 ⋅ 𝐦𝐢𝐧 (
𝐀𝐤

 𝐀𝐤𝐛𝐞𝐬𝐭

, 𝟏𝟎𝟎%) ocena 

poniżej   35 2,0 

[35, 45) 3,0 
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Egzamin. Egzamin odbędzie się 7 lutego 2018 godz. 10:00 w sali WS i będzie miał formę testu wyboru w którym 

za poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za błędną -1 punkt ("minus jeden punkt"), za brak odpowiedzi 

0 punktów. Aby być dopuszczonym do egzaminu w standardowym trybie, należy otrzymać pozytywną ocenę 

z laboratorium (tzn. spełnienie opisanego powyżej warunku koniecznego oraz ocena z powyższej tabeli co 

najmniej 3,0). W trakcie egzaminu nie można używać żadnych notatek, ale trzeba mieć ze sobą kalkulator, który 

potrafi potęgować i logarytmować. Przed rozpoczęciem egzaminu każdy jego uczestnik legitymuje się 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem (może być też indeks).  

 

Warunkowy tryb egzaminu. Możliwe jest warunkowe dopuszczenie do egzaminu w przypadku niespełnienia 

warunku koniecznego zaliczenia tzn. niespełnienia koniunkcji (𝐊𝐨 ≥  𝟗    ∧     𝐏𝐫 ≥ 𝟏𝟏).  Zamiast tego warunku 

należy jednak spełnić koniunkcję następujących czterech warunków: 

 

𝐊𝐨 ≥  𝟏      ∧       𝐏𝐫 ≥ 𝟏𝟓        ∧        𝐀𝐤 ≥ 𝟏        ∧       𝐎𝐜𝐞𝐧𝐚𝐙𝐏𝐨𝐰𝐲ż𝐬𝐳𝐞𝐣𝐓𝐚𝐛𝐞𝐥𝐢 ≥ 𝟑, 𝟎 
 

W takiej sytuacji zaliczenie egzaminu w pierwszym terminie (tzn. w czerwcu) na ocenę pozytywną (tzn. co 

najmniej 3,0) skutkować będzie ostatecznie przyznaniem zarówno z laboratoriów jak i z egzaminu oceny 3,0. 

Negatywna (tzn. 2,0) ocena z egzaminu zdawanego w trybie warunkowym skutkuje po prostu przyznaniem z 

laboratoriów oceny 2,0 i traktowaniem egzaminu jako niebyłego (tzn. tak, jakby do niego nie zostało się w ogóle 

dopuszczonym). 

 

Egzamin poprawkowy. Konkretna sala i termin zostaną podane w późniejszym okresie. Forma egzaminu 

poprawkowego będzie analogiczna jak głównego egzaminu. 

 

Oszustwa. Ściąganie (zarówno w trakcie trwania kolokwium jak i egzaminu), próby komunikowania się między 

sobą w momencie, kiedy prowadzący wyraźnie tego zabroni oraz niedostosowanie się do poleceń 

prowadzącego skutkować będą bardzo surowymi sankcjami, począwszy od nieprzyznania punktów za dane 

kolokwium, przez obniżenie końcowej oceny, po niezaliczenie całego przedmiotu i sprawę dziekańską. W 

sytuacjach rażących nadużyć (np. posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami) sprawa zostanie skierowana 

na policję. 

 

Uwagi końcowe.  Wszystkie pozostałe problemy, nieobjęte powyższymi zasadami, rozstrzyga wykładowca. 

Zastrzega on sobie także prawo korekty technicznych uchybień powyższego dokumentu. 

 

 

[45, 55) 3,5 

[55, 65) 4,0 

[65, 75) 4,5 

od   75 5,0 
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