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1. Materiaª na egzaminie pisemnym b¦dzie podzielony na dwa bloki. Za ka»dy blok mo»na
otrzyma¢ maksymalnie 50 punktów plus ewentualna premia za aktywno±¢ w trakcie semestru,
obliczana wedªug wcze±niej podanych zasad. Warunkiem zaliczenia bloku jest uzyskanie co naj-
mniej 25 punktów. Przypominam, »e ka»dy blok wystarczy zaliczy¢ tylko raz (tzn. w trakcie
semestru lub na egzaminie pisemnym w pierwszym lub drugim terminie). Uwaga! Osoby,
które zaliczyªy którykolwiek z bloków w trakcie semestru, mog¡ poprawia¢ swój wy-
nik punktowy z tego bloku na egzaminie pisemnym. Za prac¦ w semestrze dolicza si¦ im
wtedy premi¦ w postaci 5 punktów, a do oceny ko«cowej wlicza si¦ najkorzystniejsze wyniki z
ka»dego bloku.

2. Do egzaminu ustnego w pierwszym terminie dopuszczone s¡ osoby, które zaliczyªy pisemnie oba
bloki materiaªu (w trakcie semestru i/lub podczas egzaminu pisemnego w pierwszym terminie).
W przygotowaniach do egzaminu ustnego z pewno±ci¡ przyda si¦ lista zagadnie« omawianych
na wykªadzie, któr¡ mo»na znale¹¢ na stronie internetowej wykªadu.

3. Na podstawie sumy punktów zdobytych na sprawdzianach pisemnych wystawiana jest ocena
wyj±ciowa do egzaminu ustnego, wedªug skali:

50 ≤ Σ < 57 ⇒ 3; 57 ≤ Σ < 64 ⇒ 3+

64 ≤ Σ < 71 ⇒ 4−; 71 ≤ Σ < 78 ⇒ 4; 78 ≤ Σ < 85 ⇒ 4+;
85 ≤ Σ < 92 ⇒ 5−; 92 ≤ Σ ⇒ 5

Ocena wyj±ciowa ma charakter orientacyjny. W zale»no±ci od poziomu odpowiedzi ustnej ocena
ta mo»e zosta¢ podwy»szona lub obni»ona, maksymalnie o 1, cho¢ w przypadku odpowiedzi
ol±niewaj¡cych albo karygodnej nieznajomo±ci podstawowych poj¦¢ i praw zmiany mog¡ by¢
wi¦ksze.

4. Osoby, które uzyskaªy w sumie 71 punktów lub wi¦cej (tzn. ich ocena wyj±ciowa jest ≥ 4) mog¡
zdawa¢ egzamin ustny systemem �kostkowym� , który polega na tym, »e zdaj¡cy omawia dwa
zagadnienia � po jednym z ka»dego bloku � wylosowane metod¡ rzutu kostk¡ spo±ród dwunastu
podanych wcze±niej tematów (po sze±¢ na ka»dy blok). Te zagadnienia to (podane oznaczenia
odnosz¡ si¦ do listy zagadnie« omawianych na wykªadzie):

• Blok I: I.9.b; I.10; I.11.c; I.13; II.3.a+b+c; II.6.c;
• Blok II: III.5; IV.5; V.3+6; VI.6+7; VII.3; VII.4.

5. Wymagane jest wcze±niejsze zapisanie si¦ na egzamin ustny u wykªadowcy (mo»na to zrobi¢
e-mailem). Proponowane terminy:

• 14,15.06 od godz. 11.00;
• wtorki i czwartki do ko«ca czerwca, od godz. 11.00;

Mo»liwe jest tak»e przeªo»enie egzaminu ustnego na wrzesie«.

6. W przypadku niepomy±lnego wyniku egzaminu ustnego osoby dopuszczone do egzaminu w pierw-
szym terminie maj¡ prawo przyst¡pienia do egzaminu ustnego w terminie poprawkowym bez
konieczno±ci ponownego zdawania cz¦±ci pisemnej.
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