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Kontakt
• Mailowy kontakt z prowadzącym jedynie przez: potorski@agh.edu.pl.

• W temacie maila proszę podawać skrót nazwy przedmiotu MA2 CS, następnie (bez spacji) numer grupy
przecinek pierwszą literę swojego imienia oraz swoje Nazwisko, przykład MA2 CS7, J Kowalski (dla
Jana Kowalskiego z grupy 7).

• Aktualne informacje o kursie znajdują się na stronie home.agh.edu.pl/~potorski/teaching/ma2cs-pl.

Konsultacje
• Konsultacje odbywają się przeważnie w budynku D13 w pokoju 402.

• Przed przyjściem na konsultacje, w poprzedzający je dzień roboczy do godziny 15:00, proszę wysłać
maila z informacją, że jest się zainteresowanym spotkaniem. Istnieje bowiem możliwość, że miejsce
konsultacji zostanie zmienione.

Obecność
• Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

• Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach, większa liczba nieobecności skutkuje brakiem za-
liczenia przedmiotu. W wyjątkowych okolicznościach decyzję w tym zakresie (w przypadku dłuższej
nieobecności) podejmuje prowadzący zajęcia, po przedstawieniu przez studenta dokumentów potwier-
dzających powód nieobecności. Co do zasady jednak nieobecności nie usprawiedliwia się.

• Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa i jedynie w wyjątkowych sytuacjach może zostać usprawie-
dliwiona.

Zasady oceniania
• Maksymalna łączna liczba punktów podstawowych do zdobycia podczas zajęć wynosi 100.

• W semestrze planowane są nie więcej niż trzy kolokwia, z których łącznie będzie można zdobyć 95
punktów podstawowych.

• Kolokwiów nie poprawia się.

• Pozostałe 5 punktów podstawowych można zdobyć w ramach aktywności na zajęciach. Schemat oce-
niania zebrano w tabeli zamieszczonej poniżej.

• W semestrze planowane są nieobowiązkowe prace domowe, za każdą z nich będzie można otrzymać 0,5
punktu podstawowego. Prace domowe należy wykonywać samodzielnie a ich rozwiązań, przed terminem
oddania, nie należy konsultować, mają być one pracą samodzielną. Punkty uzyskane z prac domowych
liczą się jak punkty z aktywności na zajęciach.

• W przypadku, gdy liczba punktów z aktywności na zajęciach jest większa od 5, wtedy nadwyżkę ponad
5 stanowią punkty dodatkowe.
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ocena opis odpowiedzi
++ student bezbłędnie rozwiązał trudniejsze zadanie

+ w rozwiązaniu pojawiły się drobne błędy, których student nie
zauważył, ale jest w stanie samodzielnie je poprawić

∗ student poprawnie rozwiązał bardzo łatwe zadanie
0 student przedstawił niepełne rozwiązanie zadania, ale próbował
− student nie potrafi odpowiedzieć na pytania prowadzącego

student zapytany o to co dzieje się na tablicy nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie
student nie posiada wiedzy z wykładu, bądź poprzednich zajęć

−− student nie wiąże oczywistych faktów, nie wie gdzie szukać
potrzebnych zagadnień

• Przeliczniki plusów i minusów: + ≡ +1 punkt, ∗ ≡ +0, 5 punktu, − ≡ −1 punkt.

• Prace domowe do oceniania przyjmowane są jedynie online (zdjęcie bądź skan należy wykonać przy
dobrym świetle, a na platformę załadować wersję pdf tego pliku) poprzez serwis gradescope.com. Każ-
dorazowo terminem składania prac domowych jest piątek poprzedzający kolejne zajęcia, godzina 21:59.

• Nie ma możliwości oddawania prac domowych po ustalonym terminie.

• Informacje o stanie konta studenta udziela prowadzący przed zajęciami lub pod koniec zajęć (o ile jest
taka możliwość) bądź w czasie wyznaczonych konsultacji.

• Ocenę pozytywną może otrzymać student, który zdobył łącznie co najmniej 50% możliwych do zdobycia
punktów podstawowych (nie uwzględnia się na tym etapie punktów dodatkowych). W przypadku, gdy
student spełnia ten warunek wystawiana jest mu ocena (zgodnie z §13 Regulaminu Studiów AGH)
w oparciu o wartość wskaźnika procentowego I:

I = K1 + K2 + K3 + min{A, 5}+ min{9, P + max{0, A− 5}}
100 ,

przy czym K1, K2 i K3 to odpowiednio nota z pierwszego, drugiego i o ile się odbędzie trzeciego
kolokwium, A to punkty zdobyte z aktywności na zajęciach, max{0, A−5} to liczba zdobytych punktów
dodatkowych, a P to punkty zdobyte z aktywności na platformie, o ile do kursu jest ona prowadzona.

Jeżeli do kursu prowadzona jest platforma piazza.com bądź UPeL (student zobowiązany jest do
aktywowania konta w dniu rozpoczęcia zajęć), to aktywność na niej będzie doceniana. Za ciekawe

opracowanie zagadnienia student otrzymuje do dwóch punktów dodatkowych za pracę na platformie.
Można wypowiadać się bez obaw, ponieważ za odpowiedzi na forum nie ma minusów. Gdy na forum pojawi
się błędna wypowiedź, osoba która wskaże błąd dostanie plusa, a gdy dokładnie wytłumaczy zagadnienie

otrzymać może nawet dwa plusy.
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