
Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych -
wersja domyślna, czyli jeśli na zajęciach nie zostało doprecyzowane inaczej ;-)

1. Stan wiedzy studenta i jego zaangażowania w zajęcia określany jest za pomocą dwóch 
narzędzi: skuteczności rozwiązywania problemów zadawanych na krótkich kolokwiach na 
początku zajęć (wejściówkach) i udziału w zajęciach wyrażanego poprzez zgłaszanie się do 
referowania problemów zadawanych wcześniej do dyskusji oraz udział w dyskusji i 
zgłaszanie sugestii wspomagających rozwiązywanie problemu. Pierwszy element (kolokwia) 
jest obowiązkowy, drugi w początkowym etapie zajęć ma charakter czysto ochotniczy, w 
miarę oswajania się z zajęciami będą skłaniane do aktywności również osoby, które 
wcześniej nie korzystały z tej możliwości. Referowanie problemu i dyskusja przy tablicy ma 
na celu przede wszystkim wyjaśnienie problemu i możliwość jego dyskutowania w składzie 
całej grupy a dopiero jako drugi cel stawiana jest ocena aktywności poszczególnych 
uczestników dyskusji.

2. Krótkie kolokwia przeprowadzane są z materiału uprzednio przerobionego i mają na celu 
sprawdzenie wiedzy, która powinna była zostać utrwalona po zajęciach. Kolokwia składają 
się z jednego zadania(problemu), trwają 10-15 minut (w zależności od stopnia trudności 
problemu) i oceniane są w zakresie od 0 do 5 pkt. Suma punktów uzyskanych z kolokwiów 
stanowi główny element oceny studenta i i stanowi zarazem kryterium uzyskania zaliczenia 
z ćwiczeń rachunkowych.  Obliczana jest suma uzyskanych punktów K oraz maksymalna 
możliwa do uzyskania ilość punktów Kmax (gdzie Nk to ilość kolokwiów):
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3. Za aktywność przy tablicy przydzielany jest bonus punktowy w wysokości od zera do 20% 
maksymalnej ilości punktów jaką można uzyskać za kolokwia, czyli Kmax. Ilość punktów 
przydzielana jest przez prowadzącego zajęcia na podstawie aktywności danej osoby na 
zajęciach (ilość zgłoszeń do tablicy, konstruktywny udział w dyskusji, zgłaszanie pomocnych 
sugestii itp.). Ilość punktów za aktywność jest oceną relatywną aktywności studenta w 
ramach grupy i nie jest stosowany żaden stały przelicznik typu: jeden występ pod tablicą 
równa się 1 pkt i inne kryteria. Punkty uzyskane za aktywność stosowane są tylko jako 
premia, tzn. mogą być dodane do punktów za kolokwia, nie są stosowane karnie, tzn. do 
obniżenia wyniku z kolokwiów.  Wykazanie się pod tablicą „wzbudzającą podziw indolencją”
zostaje skwitowane przez prowadzącego znaczącym milczeniem i bolesnymi odczuciami 
obu (mam nadzieję) wymieniających się wiedzą stron.
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4. Dwie zdefiniowane wcześniej wielkości tj. K i A używane są do określenia końcowego 
sukcesu studenta na danym bloku ćwiczeń rachunkowych:
• Uzyskanie wyniku z kolokwiów K większego niż 50% Kmax gwarantuje uzyskanie zaliczenia

z ćwiczeń.
• suma obu tych wielkości N = K + A stanowi podstawę do wyliczenia oceny końcowej z 

ćwiczeń rachunkowych.



Określany jest wskaźnik procentowy stopnia opanowania materiału w postaci:
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Tak obliczony wskaźnik Q używany jest do wyliczenia oceny końcowej w oparciu o skalę 
zdefiniowaną w Regulaminie Studiów AGH, która wygląda jak w tabeli poniżej:

Wskaźnik Q Q < 50% Q > 50% Q > 60% Q > 70% Q > 80% Q > 90%

Ocena b.zal (*) dst +dst db +db bdb

(*) Jak łatwo sprawdzić uzyskanie zaliczenia na podstawie kryterium połowy punktów z 
kolokwiów przy wskaźniku Q<50% jest tak naprawdę przemknięciem się w tzw. szarej strefie
i powinno być traktowane jako zaliczenie na ocenę =3 (której nie ma w regulaminie ;-)

5. Nieobecność na ćwiczeniach, skutkująca niepisaniem któregoś z kolokwiów, może zostać 
nadrobiona w jednym z dwóch dodatkowych terminów, zaproponowanych przez 
prowadzącego o okolicach połowy semestru i pod koniec zajęć. Jeżeli nieobecność byłą 
nieobecnością usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie, inny urzędowy dokument), to ocena 
za kolokwium pisane w terminie uzupełniającym jest tak jak w terminie opuszczonym, to 
znaczy od 0 do 5 pkt. Jeżeli nieobecność studenta nie jest usprawiedliwiona to ocena z 
kolokwium w terminie uzupełniającym wynosi od 0 do 2.5 pkt (średnia z 0 pkt za pierwszy 
termin i oceny z kolokwium uzupełniającego).

6. Nie przewiduje się możliwości poprawiania „na życzenie studenta” dowolnego kolokwium 
kolokwium pod koniec semestru. Na podstawie wyników punktowych z całego semestru (z 
doliczeniem kolokwiów pisanych w terminach uzupełniających) wyliczane są proponowane 
oceny dla poszczególnych uczestników zajęć. Osobom, którym do osiągnięcia lepszej o 
jeden szczebel oceny ( o pól stopnia w górę) brakuje niewielkiej ilości punktów (1 góra 2 
pkt), umożliwione zostaje poprawianie jednego z najgorzej napisanych kolkwiów, co 
umożliwia podniesienie oceny o pół stopnia. Nie są przewidziane jakiekolwiek „rewolucje 
ocenowe” typu: to ja się już teraz nauczę i zdam całość ;-) Na ocenę pracujemy cały semestr
i Państwo powinni mieć tego świadomość w ciągu całego semestru !


