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Zaliczanie przedmiotu 
Programowanie obiektowe I i II 

 
1. Przedmiot kończy się egzaminem. 

2. System zaliczania przedmiotu (wykład + ćwiczenia) jest punktowy. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania wynosi 100. 

3. Z ćwiczeń można uzyskać 70 punktów, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

obecność na ćwiczeniach PO1    =  4 pkt  (8*0,5) 
obecność na ćwiczeniach PO2   =  2 pkt  (4*0,5) 
kolokwium PO1     =  10 pkt 
kolokwium PO2    =  20 pkt  
aktywność na zajęciach   =   9 pkt 
projekt      =  25 pkt 

 
Prowadzący ćwiczenia może nieco zmodyfikować sposób podziału punktów, zachowując ogólną sumę 
70 punktów.   
 
4. Zaliczenie ćwiczeń PO I (semestr III) odbywa się na podstawie minimum 7 obecności na ćwiczeniach. W 

sytuacjach uzasadnionych prowadzący ćwiczenia może usprawiedliwić nieobecności, wtedy liczą się one 
tak jak obecności.  Oceną ćwiczeń jest zal lub nzal.  

 
5. Zaliczenie ćwiczeń PO II (semetrs IV) odbywa się na ocenę. Podstawą jest suma punktów uzyskanych w 

dwóch semestrach. Przeliczenie punktów na ocenę z ćwiczeń PO II wygląda następująco: 
 

20-30 pkt  ocena 3 
31-40 pkt ocena 3,5 
41-50 pkt ocena 4 
51-60 pkt ocena 4,5 
61-70 pkt ocena 5 

 
6. Z egzaminu można uzyskać 30 pkt, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

obecność na wykładach PO I i PO II   8*0,25 pkt   =  2 pkt  
kolokwium zaliczające PO I      =  8 pkt (przeskalowane z 10 pkt) 
egzamin PO II         =  20 pkt 
 

7. Kolokwium zaliczające wykład PO I jest pisemne i odbywa się w terminie szóstego zjazdu (po zakończeniu 
wykładu).  

8. Wykład PO I zostaje zaliczony, jeśli suma punktów z zaliczenia wykładu PO I i obecności na wykładach 
wynosi co najmniej 5 pkt. Oceną jest zal lub nzal. 

9. Poprawa PO I odbywa się w terminie egzaminu PO II (przed egzaminem PO II). 

10. Egzamin zaliczający wykład PO II jest pisemny oraz ustny i odbywa się w sesji letniej.  

11. Egzamin  PO II zostaje zaliczony, jeśli łączna suma punktów z ćwiczeń PO I, PO II i zaliczenia wykładu 
PO I oraz egzaminu PO II wynosi co najmniej 40 pkt. Oceną jest stopień.  

12. Przeliczenie punktów na ocenę z egzaminu wygląda następująco: 
 

< 40 pkt  ocena 2 
40-52 pkt  ocena 3 
53-69 pkt ocena 3,5 
70-80 pkt ocena 4 
81-90 pkt ocena 4,5 
91-100 pkt ocena 5 

 
13. Prowadzący wykład może w wyniku dodatkowego zaliczenia ustnego podwyższyć ocenę wynikającą z 

powyższego przeliczenia. 
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14. Student może być zwolniony z kolokwium zaliczającego wykład i uzyskać zaliczenie tylko na podstawie 
wyników z ćwiczeń, jeśli uzyskał z nich co najmniej 41 punktów. W tym wypadku student otrzymuje 
następującą ocenę z wykładu: 

41-50 pkt ocena 3,5 
51-60 pkt ocena 4 
61-70 pkt ocena 4,5 
 

15. Student, który otrzymał ocenę z wykładu tylko na podstawie ćwiczeń, a uważa, że stać go na lepszą ocenę, 
może przystąpić do dodatkowego zaliczenia ustnego.  

 

 


