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• Podstawą do oceny zaliczeniowej z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach („plusy” 

otrzymywane za dobre odpowiedzi przy tablicy). Osoby najbardziej aktywne otrzymają 

ocenę 5, trochę mniej aktywne – przynajmniej 4,5, następne – przynajmniej 4 itd. aż do osób, 

które nie będą w ogóle aktywne, ale będą uczęszczały na zajęcia – te otrzymają co najmniej 

3. 

 

• Osoby, które z powodów zdrowotnych będą rzadziej chodziły na zajęcia lub będą obawiały 

się podchodzić do tablicy, aby rozwiązywać zadania (i w ten sposób zdobywać plusy za 

aktywność) będą miały szansę na podwyższenie sobie oceny z zaliczenia w inny sposób – 

patrz kolejny punkt.  

 

• Ocen zaliczeniowych niższych niż 5 nie będę wpisywał do protokołu do czasu pierwszego 

terminu egzaminu, gdyż będą one mogły zostać podwyższone dzięki lepszej ocenie z 

egzaminu. Ostateczną oceną z zaliczenia będzie bowiem wyższa z pary: a) ocena za 

aktywność, b) ocena z egzaminu.  

Uzasadnienie: jeśli ktoś mało aktywny na ćwiczeniach napisze następnie dobrze lub bardzo 

dobrze egzamin, to przyjmę, że osoba ta opanowała przerabiany w ciągu całego semestru 

materiał, choć z różnych ważnych powodów nie mogła tego udowodnić wcześniej podczas 

ćwiczeń.  

Uwaga: ocena z egzaminu może tylko podwyższyć ocenę z ćwiczeń, natomiast na pewno jej 

nie obniży. 

 

Przykład 1: 

Pani Ania nie była zbyt aktywna na ćwiczeniach, więc wychodzi jej początkowo ocena z 

zaliczenia 3,5. Jednak pani Ania bardzo dobrze pisze egzamin, z którego dostaje 5. 

Ostateczna ocena z zaliczenia jest wyższą z pary 3,5 i 5, czyli jest to 5. 

 

Przykład 2: 

Pan Adam był dość mocno aktywny na ćwiczeniach, dzięki czemu przysługuje mu ocena 

4,5. Egzamin panu Adamowi idzie gorzej, bo dostaje z niego tylko 3,5. Ocena z zaliczenia 

jest jednak wyższą z pary 4,5 i 3,5, czyli jest to 4,5. 



 

• Na koniec semestru każdy otrzymuje trzy oceny: 1) z zaliczenia z ćwiczeń, 2) z egzaminu 

oraz 3) tzw. ocenę końcową modułu (OKM). 

 

• OKM stanowi średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia i egzaminu (z zaokrągleniem w 

górę), pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne (czyli przynajmniej 3). Gdy 

przynajmniej jedna ocena z pary a) zaliczenie, b) egzamin jest negatywna (czyli 2), to taka 

jest też ocena OKM. 

 

Przykład 3: 

Pani Ania z przykładu 1. otrzyma jako OKM 5 (ponieważ ma 5 z ćwiczeń i 5 z egzaminu). 

 

Przykład 4: 

Pan Adam z przykładu 2. otrzyma jako OKM 4 (średnia z 3,5 i 4,5). 

 

Przykład 5: 

Pani Ewa ma z zaliczenia 4,5, a z egzaminu 3. Jako OKM pani Ewa otrzyma 4 (średnia 

wychodzi 3,75, więc jest zaokrąglana w górę). 

 

Przykład 6: 

Pan Marek jest aktywny na ćwiczeniach i wychodzi mu ocena zaliczeniowa 4. Z egzaminu 

pan Marek dostaje jednak 2. Oceną OKM jest w takim wypadku 2 – z powodu niezdania 

egzaminu moduł nie może zostać zaliczony.   

 

• Egzamin będzie pisemny i będą na nim zadania podobne do tych, które wcześniej były 

przerabiane na zajęciach.  

 

• Aby zaliczyć egzamin na ocenę dostateczną, należy otrzymać przynajmniej połowę punktów 

możliwych do zdobycia.  

 

• Osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, mogą zdawać go w drugim. 

 

• Złapanie na ściąganiu na egzaminie skutkuje natychmiastową oceną niedostateczną.  



 

• Gdyby przeprowadzenie egzaminu stacjonarnie na uczelni okazało się niemożliwe, to 

odbędzie się on zdalnie, najprawdopodobniej czy pomocy platformy Moodle. Gdyby tak 

miało się stać, wcześniej podam więcej szczegółów.  

 

• Powyższe ustalenia dotyczą sytuacji takiej, jaką mamy obecnie – czyli zajęcia odbywają się 

stacjonarnie. Gdyby w czasie semestru zaszła konieczność przeniesienia zajęć do sieci, to 

warunki zaliczenia mogą ulec niewielkim korektom. 

 

 

 

 


