
Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Podstawy Mechaniki

1. Program zajęć dzieli się na dwie działy: statyka i kinematyka. Każdy dział jest podzielony na
trzy części, równe pod względem czasu.

2. Do zajęć jest przygotowany zbiór zadań udostępniony w sieci i podzielony na działy i części jak
zajęcia.

3. Na zajęciach robimy zadania ze zbioru. Po każdych zajęciach prowadzący zadaje zadania do-
mowe, również ze zbioru. Zadania robione na zajęciach i domowe są wybrane z części zbioru
odpowiadającej podziałowi czasowemu zajęć. Zadania ze zbioru nie zrobione na zajęciach ani
nie zadane do domu mają status *.

4. Każdy dział kończy 45 minutowe kolokwium, na którym są trzy zadania, wybrane po jednym
z każdej części z danego działu zbioru. Na kolokwium mogą się pojawić tylko zadania zrobione
na zajęciach lub zadane do domu (nie posiadające statusu *). Za zadanie można zdobyć 10
punktów.

5. W przypadku niejasności co do sposobu rozwiązania zadania, prowadzący może zadecydować
o dopytce w celu wyjaśnienia wątpliwości.

6. Oprócz kolokwiów, dodatkowe punkty można zdobyć z kartkówek, których będzie 3 / dział. Za
jedną kartkówkę można zdobyć 3 punkty. Wszystkie punkty z kartkówek stanowią 30% punktów
z kolokwiów.

7. Z obu kolokwiów można zdobyć 60 punktów. Od tej liczby następujący procent punktów musi
być zdobyty z kolokwiów i kartkówek na odpowiednią ocenę: 50% na 3, 60% na 3.5, 70% na 4,
80% na 4.5, 90% na 5.

8. W dodatkowym terminie przed pierwszym terminem egzaminu z wykładu odbędzie się zbój,
na którym zadane będzie 6 zadań, po jednym z każdej części zbioru, wybranych spośród zadań
robionych na zajęciach i domowych.

9. Osoba znając swoje punkty zdobyte na kolokwiach za zadania, może zmienić swoje wyniki,
robiąc na zbóju zadanie z odpowiadającegej części materiału. Jeżeli uzyska większą liczbę
punktów niż poprzednio, liczba punktów z danej części się poprawia, w przeciwnym wypadku
pozostaje bez zmian. Można poprawiać dowolną liczbę zadań.

10. Osoby, które nie zaliczyły zajęć w pierwszym terminie, przystępują do poprawki w drugim
terminie, który odbywa się po pierwszym terminie egzaminu z wykładu. Na poprawce zadane
będzie 6 zadań, po jednym z każdej częśći zbioru, wybranych spośród zadań robionych na
zajęciach i domowych.

11. Żeby zaliczyć poprawkę trzeba zdobyć 50% punktów z zadanych zadań. Nie jest możliwa ocena
wyższa niż 3.


