
Metodyka nauczania RP, lato 2018 - zasady zaliczania

Marcin Kotowski

12 marca 2019

Ostateczna ilość punktów z przedmiotu, z przedziału [0, 100], będzie wyrażać się wzorem:
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4∑
i=1

w
(i)
2 x
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2 + w3x3 + w4x4 + w5x5},

gdzie maksimum jest brane po doborach wag w1, . . . , w5 spełniających warunki: wi ∈ [0, 1],
∑
iwi =

1 oraz podane niżej ograniczenia. Zmienne xi ∈ [0, 100] oznaczają kolejno ilości punktów za:

(a) x1: egzamin; w1 ∈ [0.4, 1]

(b) x(i)2 : prace doaowe o numerze i; w
(i)
2 ∈ [0, 0.075] (są cztery serie, więc suma wag jest

maksymalnie 0.3)

(c) x3: projekt; w3 ∈ [0, 0.2]

(d) x4: aktywność na zajęciach; w4 ∈ [0, 0.1]

(e) x5: notatki z ćwiczeń; w5 ∈ [0, 0.15]

Oznacza to tyle, że egzamin ma wagę co najmniej 40 procent, a pozostałe punkty można
skompletować z egzaminu lub innych źródeł, które można traktować jako rodzaj ubezpie-
czenia na wypadek kraksy na egzaminie. Konkretne ograniczenia na wi mogą ulec zmianie,
mogą również pojawić się dodatkowe sposoby zyskiwania punktów.
Egzamin będzie egzaminem z zadań podobnych do zadań z ćwiczeń lub skryptu. Jego

szczegółowy zakres podam w maju. Należy się spodziewać średniej trudności zadań.
Prac domowych będzie w ciągu semestru około 4, do pisemnego oddawania. Będą one

raczej trudniejsze.
Projekt może stanowić esej, referat, projekt artystyczny, eksperyment dydaktyczny, ...

Zostawiam tutaj dużą dowolność. Chęć wykonania projektu i jego charakter należy zgłosić i
skonsultować ze mną do miesiąca przed egzaminem.
Aktywność na zajęciach będzie moją uznaniową oceną.
Notatki z ćwiczeń oznaczają punkty za napisanie w TeXu notatek (rozwiązania i komen-

tarze do zadań) z tego, co działo się na ćwiczeniach. Być może powstanie z nich skrypt.
Na notatki z danych zajęć oczekuję przed 2 tygodnie. Jedna osoba może być skrybą do co

1



najwyżej jednych zajęć i do każdych zajęć notatki przyjmuję tylko od jednej osoby. Kwestię
organizacji i zapisów, kto spisuje które ćwiczenia, pozostawiam Wam – jeśli otrzymam do
danych zajęć notatki od jednej osoby, nie przyjmuję dalszych notatek do danych zajęć.
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