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                  Zaliczenie dwiczeo 

 Punkty do zdobycia: 

 kolokwium "duże" (dla wszystkich grup, czwartek,  19 XII,  godz. 14.00 - ok. 17) :              0 -  60 pkt. 

 kolokwium "małe" (osobno w grupach, 45 min. na dw. piątkowych 15 XI):                          0 -  40 pkt. 

  praca na dwiczeniach i w domu (wg. reguł prowadzącego  dwiczenia):                              0 - 100 pkt. 

  ŁĄCZNIE:                                                                                                             max.  200 pkt. 

        Osoby, które nie są „wykreślone z przedmiotu” (patrz niżej) i zgromadziły: 

 od 100 pkt. łącznie  lub przynajmniej 60 pkt. w sumie  z obu kolokwiów: "automatycznie" zaliczają dwiczenia, a suma łączna zostaje 

im zwiększona do 100 punktów, jeżeli miały mniej; 

  od 85 pkt. łącznie, ale nie spełniły warunków powyższych: mają jeszcze jedną szansę na zaliczenie dwiczeo przed koocem zajęd w 

semestrze, na zasadach ustalonych przez  osobę prow.  dwiczenia w grupie –  to będzie tzw.  dopytka (nie będzie jednak kolokwiów 

poprawkowych do żadnego z powyższych kolokwiów). W przypadku pozytywnego wyniku tej „dopytki” suma łączna zostaje 

zwiększona do 100 punktów. 

Wykreślenie z przedmiotu (w protokole po egzaminie oznaczane później jako "NK" ) to coś "gorszego" niż niezaliczenie dwiczeo i niezdanie 

egzaminu razem wzięte. Oznacza ono m. in. brak prawa zdawania egzaminu w jakimkolwiek terminie (i oczywiście także brak zaliczenia dwiczeo 

i całego przedmiotu). Wykreślenie z AMInf I (tu nieco łagodniej niż ogólnie, tzn. wg Regulaminu Studiów) grozi każdemu studentowi, który ma 

co najmniej 7 nieobecności nieusprawiedliwionych na dwiczeniach z wliczonym w to  terminem  "dużego"  kolokwium.  

Uwaga:  

 Do „ dopytki”, podobnie jak w  przypadku ,,od 85 pkt.’’, mogą (nie muszą…) zostad też dopuszczone pewne osoby, które z powodów 

losowych i usprawiedliwionych owych 85 punktów nie zdobyły (głównie chodzi tu o nieobecnośd na kolokwium), a są podstawy do 

przypuszczenia, że zdobyłyby je, gdyby nie owe losowe powody… Decyzję o ew. takim potraktowaniu podejmuje wtedy prowadzący 

wykład (tj. ja…) – oczywiście należy się zgłosid do mnie przed ustalonym w grupie terminem „dopytki”…. 

 Wszystkie osoby, które z ważnych przyczyn (przede wszystkim kolizje terminów zajęd na Wydziale Matematyki I. i M.) są zmuszone  

ubiegad się  o ustalenie innych, równoważnych warunków zaliczania dwiczeo, powinny  zgłosid się do mnie nie później, niż do 18 

października osobiście lub e-mailowo.  

(Nie)zaliczenie: zaliczenie dwiczeo uprawnia do zdawania egzaminu począwszy od 1-go terminu. Osoba, która nie uzyska zaliczenia dwiczeo , 

ale która nie zostanie wykreślona - uzyskuje ocenę 2 z zaliczenia dwiczeo (czyli inaczej "nzal."). Oznacza to  m. in. brak prawa zdawania 1-go 

terminu egzaminu (i brak wpisu w protokole w tym terminie, o ile zasady na Wydziale się nie zmienią…; nie mam pojęcia jaki to ma wpływ na 

kwestie związane np. ze średnią ocen ze studiów itp ….), jednak osobie takiej zostaje jeszcze prawo zdawania egzaminu w 2-gim terminie.  

Ustalam też limity punktów na oceny pozytywne z zaliczenia dwiczeo  (nie z zaliczenia przedmiotu…!), ale służy to głównie  Paostwa osobistej 

ocenie swego poziomu, nie wpisuje się ich do protokołu: od 100   :  ocena 3; od 125  :  ocena 3,5; od 140  :  ocena 4; od 155  :  ocena 4,5; od 

170  :  ocena 5.  

                                                                                                      Egzamin                         

 Zaliczenie całego przedmiotu (nie samych dwiczeo) oparte jest  na egzaminie, ale po części też  na wyniku z dwiczeo.   Egzamin będzie miał 

częśd pisemną  - jako zasadniczą. Oto zasady ustalania koocowej punktacji po egzaminie pisemnym. Wybiorę  maksimum z dwóch liczb:  

 sumy punktów za zadania z egzaminu,  

 średniej ważonej z tej sumy oraz przeskalowanej (liniowo) sumy punktów z dwiczeo.  

       Przeskalowanie powyższe będzie takie, by 200 pkt. (max. możliwe do uzysk. ) przeszło na  max. możliwą do zdobycia sumę za zadania z 

egzaminu.  A wagi wyniosą odpowiednio 0,65 (dla sumy z zadao) i 0,35 (dla przeskalowanej sumy z  dwiczeo „łącznej”). Uwaga! ta zasada 

sprawi, że regularna nauka w czasie semestru może bardzo pomóc w otrzymaniu  3-ki po pisemnym egzaminie, który został marnie 

napisany… 

       Dla  wybranych studentów z „niezbyt słabą 2-ką” z części pisemnej będzie możliwośd zdawania  dodatkowo części ustnej. Taką możliwośd 

będą mied też wszyscy chętni z co najmniej 3-ką z pisemnego, ale uwaga: wówczas w wyniku egzaminu ustnego ocena może się nie tylko 

zwiększyd czy nie zmienid, ale też zmniejszyd… – skala zmian od -1 st. do +1 st.   

      Przypominam, że wg  Regulaminu Studiów „typowo” każdy ma prawo do dwóch terminów egzaminu. A szczegółowe wymagania 

egzaminacyjne zostaną ogłoszone w styczniu. 
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