
Organizacja zajęć z Algebry liniowej z geometrią analityczną 
 w semestrze zimowym 2022/23 

(w systemie stacjonarnym) 
 
Ćwiczenia: 
 

1. Obecność obowiązkowa (dopuszczamy 1 nieusprawiedliwioną, więcej – indywidualna 

decyzja prowadzącego).  

2. Kolokwia – planujemy trzy, 40 minut, obowiązuje materiał przerobiony (pomiędzy 

kolokwiami) na ćwiczeniach, zadania układają i oceniają prowadzący ćwiczenia, 

zaliczenie na ocenę (zasady – poniżej). Terminy kolokwiów (bezpośrednio w tygodniu 

po): 

(1) 4. ćwiczeniach, 
(2) 8. ćwiczeniach, 
(3) 12.ćwiczeniach. 

     Dodatkowy termin kolokwium, dla osób które mają usprawiedliwioną nieobecność, ustala 

prowadzący ćwiczenia. 

 
Zaliczenia: 

1) Podstawa oceny z ćwiczeń – średnia z kolokwiów. 
2) Za szczególną aktywność prowadzący może dowolnie podwyższyć ocenę. 
3) Nie ma poprawiania kolokwiów! 
4) Studenci, którzy nie otrzymali zaliczenia ćwiczeń, dodatkowe (poprawkowe) 

kolokwium dla wszystkich grup – 08.02.2023. godz. 9-11 sala 205 (po pierwszym 
terminie egzaminu). 

5) Zaliczenie kursu: 0.4 zal.ćw+0.6 egz. (obie oceny pozytywne). 
 

Zasady oceny studentów: 
Oceny z kolokwiów (przedziały w procentach): 

 [50 – 60) – 3.0 

 [60 – 70) – 3.5 

 [70 – 80) – 4.0 

 [80 – 90) – 4.5 

 [90 – 100) – 5.0 

Końcowa ocena z ćwiczeń (średnia z trzech kolokwiów): 

[2.76 - 3,25] – 3,0;  

[3,26 - 3,75] –  3,5;  

[3,76 - 4,25] –  4,0;  

[4,26 - 4,75] – 4,5;  

[4,76 - 5.00] –  5,0  

Za aktywność ocena ta może być dowolnie podwyższona przez prowadzącego.  

     Terminy egzaminów: 

I  03.02.2023 godz. 9-15 sala 205, 23, 41 

II 10.02.2023 godz. 9-11 sala 205 



 

Uwagi: 
1. W całym semestrze jest przewidziane 12 zestawów zadań ułożonych tematycznie 

zgodnie z 15-stoma wykładami (dla studentów, z pewnym wyprzedzeniem, na e-
portalu). 

2. W zależności od tempa, nie ma potrzeby przerabiania wszystkich zadań, można 
oczywiście robić dodatkowe zadania. 

3. Listę 1 przerobić tylko wtedy, gdy ćwiczenia są przed pierwszym wykładem. 
4. W przypadku przejścia na system on-line, odpowiednio zmodyfikuję te zasady tak, jak 

to było w poprzednim roku akademickim. 
 
Joanna Jureczko 


