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Warunki zaliczenia

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu Podstawy Fizyki Wspóªczesnej I jest zdanie
egzaminu ustnego. Nie przewiduje si¦ »adnych zwolnie« z egzaminu ustnego. Na
egzaminie ustnym nale»y wykaza¢ si¦ znajomo±ci¡ i zrozumieniem podstawowych
poj¦¢ i praw omawianych na wykªadzie oraz umiej¦tno±ci¡ odtworzenia najwa»niej-
szych wyprowadze«.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie sprawdzianów
pisemnych z materiaªu omawianego na wykªadzie i ¢wiczeniach, podzielonego na
dwa bloki. Ka»dy blok tematów jest zaliczany osobno.

3. Ka»dy blok tematyczny mo»na zaliczy¢ na dwa sposoby: (a) w czasie seme-
stru, zdobywaj¡c odpowiedni¡ liczb¦ punktów ze sprawdzianów na ¢wiczeniach i
kolokwium; (b) w sesji egzaminacyjnej, przyst¦puj¡c do egzaminu pisemnego w
pierwszym lub drugim terminie. Bloki zalicza si¦ tylko raz. Warunkiem zaliczenia
bloku jest zdobycie w jednym podej±ciu Σi ≥ 25 punktów na 50 mo»liwych.

4. W czasie semestru w ramach ka»dego bloku odb¦dzie si¦ jeden sprawdzian
na ¢wiczeniach oraz kolokwium. Na sprawdzianie trzeba b¦dzie rozwi¡za¢ dwa
z wylosowanych zada« domowych. Za ka»dy sprawdzian otrzymuje si¦ maksy-
malnie 10 punktów. Kolokwium obejmuje test wielokrotnego wyboru dotycz¡cy
materiaªu omawianego na wykªadzie i zadania rachunkowe. Z kolokwium mo»na
uzyska¢ maksymalnie 40 punktów. (Dokªadne rozbicie punktów na test i zadania
rachunkowe b¦dzie podane pó¹niej.) W przypadku uzyskania Σi ≥ 25 punktów ze
sprawdzianów na ¢wiczeniach i kolokwium student jest zwolniony z dalszego pisem-
nego zaliczania materiaªu obj¦tego tym blokiem.

5. W ka»dym bloku osoby wyró»niaj¡ce si¦ aktywno±ci¡ na ¢wiczeniach mog¡
uzyska¢ dodatkowo od prowadz¡cego ¢wiczenia maksimum 5 punktów, które s¡ wli-
czane do puli punktów ze sprawdzianu i kolokwium.

6. W przypadku uzyskania ze sprawdzianu i kolokwium Σi < 25 konieczne jest
zaliczenie bloku w ramach egzaminu pisemnego w pierwszej sesji egzaminacyjnej
lub sesji poprawkowej. Otrzymuje si¦ jednak premi¦ za systematyczn¡ prac¦ w
postaci dodatkowych punktów: (Σi − 15)/2. Inaczej mówi¡c, dla osób pracuj¡cych
systematycznie, którym si¦ jednak nie powiodªo na sprawdzianach i kolokwium, próg
zaliczenia na egzaminie pisemnym zostaje nieco obni»ony.
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