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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-102 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Fizyka 1 

w j. angielskim Physics 1 

Kierownik przedmiotu prof. dr hab. Franciszek Krok 

Jednostka prowadząca WF PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil i poziom kształcenia 
ogólnoakademicki 

studia I stopnia 
stacjonarne 

Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

4 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 1 - - 

łącznie w semestrze 30 15 - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Brak. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

 

Wykład 

Egzamin pisemny (dodatkowo ustny w przypadku konieczności ustalenia ostatecznej oceny) w sesji egzaminacyjnej – 2 terminy. W 
środku semestru na życzenie studentów może odbyć się egzamin połówkowy – wtedy egzamin jest obowiązkowy i przystępują do niego 
wszyscy studenci. 

Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatorów, notatek i innych materiałów dydaktycznych. 

Ćwiczenia audytoryjne 

Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności. 

Zaliczenie na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów (2x16 pkt) oraz kartkówek i prac domowych (w sumie 8 pkt.). W sumie 40 pkt. 

Kolokwia odbywają się na zajęciach, poprawa kolokwium poza zajęciami. 

Podczas zaliczenia nie można korzystać z notatek i innych materiałów dydaktycznych, w razie potrzeby, za zgodą prowadzącego, można 
korzystać z kalkulatorów 

Każdy uczestnik zajęć ma prawo do poprawy kolokwium. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocena sumaryczna: 60% z egzaminu, 40% z ćwiczeń audytoryjnych. Można uzyskać maksymalnie 100 punktów (60 z egzaminu i 40 z 
ćwiczeń audytoryjnych). Dla uzyskania pozytywnej oceny z każdej z tych form konieczne jest otrzymanie co najmniej połowy tych 
punktów (odnosi się to również do egzaminu połówkowego). 

 


