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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-205 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Matematyka 2 

w j. angielskim Mathematics 2 

Kierownik przedmiotu dr Robert Stępnicki 

Jednostka prowadząca WMiNI PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil i poziom kształcenia 
ogólnoakademicki 

studia I stopnia 
stacjonarne 

Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

7 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 3 3 - - 

łącznie w semestrze 45 45 - - 

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 

Zaliczenie przedmiotu Matematyka 1. 

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

 

Wykład 

Liczba wykładów – 15 (3 h lek.) =45 h lek. 

Wykłady są zaliczane na podstawie egzaminu sesyjnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sesyjnego jest zaliczenie ćwiczeń. 

Terminy egzaminu sesyjnego są ustalane przez dziekanat na podstawie regulaminu studiów. 

Egzamin sesyjny przeprowadzany jest w formie pisemnej; składa się z dwóch części: zadaniowej i teoretycznej. 

Warunkiem koniecznym i dostatecznym zdania egzaminu sesyjnego jest zaliczenie obu jego części. 

Podczas egzaminu sesyjnego nie można korzystać z własnego papieru, notatek, wzorów i telefonów komórkowych. 

Pozytywnej oceny z egzaminu sesyjnego nie można poprawiać. 

Opcjonalnie Student może w terminie „0” zaliczyć część teoretyczną egzaminu sesyjnego; gdy weźmie udział w dwóch teoretycznych 
kolokwiach (dwie teoretyczne prace pisemne, VI tydz. oraz XIII tydz. harmonogramu semestru, dokładny termin precyzuje kierownik 
przedmiotu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) i każde z nich zaliczy.  

Decyzję o dopuszczeniu do kolokwium oraz ewentualnym zwolnieniu z części teoretycznej egzaminu sesyjnego podejmuje kierownik 
przedmiotu. 

Ćwiczenia audytoryjne 

Liczba ćwiczeń audytoryjnych – 15 (3 h lek.) = 45 h lek. 

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wyników 2 kolokwiów (pisemnych prac kontrolnych, w formie zadań otwartych do samodzielnego 
rozwiązania), na wyznaczonych zajęciach. 

Termin kolokwium ustala kierownik przedmiotu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

Zakres treści kolokwialnych precyzuje kierownik przedmiotu; wówczas zadania przygotowuje i ocenia prowadzący ćwiczenia. 

Podczas kolokwium Student nie może korzystać z własnego papieru, notatek, wzorów i telefonów komórkowych. 

Kolokwiów nie można poprawiać na bieżąco. 

Jeden termin poprawkowy przysługuje osobom, które nie zaliczyły ćwiczeń, na końcu semestru. 

Nieobecność na ćwiczeniach można odrobić na odpowiednich zajęciach w innej grupie. 
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Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ćwiczenia. Każde kolokwium jest na 20 pkt. Zaliczenie na max. 40 punktów. 

Ocena z ćwiczeń w zależności od liczby uzyskanych punktów: [21;24]-3.0; [25;28]-3.5; [29;32]-4.0; [33;36]-4.5; [37;40]-5.0. 

Egzamin sesyjny jest zaliczany na podstawie dwóch prac pisemnych z zadań i z teorii. 

Część zadaniowa egzaminu sesyjnego składa się z 6 zadań po 5 punktów każde, a więc w sumie można uzyskać max. 30 punktów; zalicza 
co najmniej 16 punktów. 

Część teoretyczna egzaminu sesyjnego składa się z 6. zagadnień po 5 punktów każde, a więc w sumie można uzyskać max. 30 punktów; 
zalicza co najmniej 16 punktów. 

Na ocenę z egzaminu sesyjnego składa się suma punktów uzyskanych z części zadaniowej i części teoretycznej egzaminu sesyjnego, a 
więc można uzyskać max. 60 punktów. 

Ocena z części teoretycznej/zadaniowej egzaminu sesyjnego w zależności od liczby uzyskanych punktów: [16;18]-3.0; [19;21]-3.5; 
[22;24]-4.0; [25;27]-4.5; [28;30]-5.0. 

Ocena z egzaminu sesyjnego w zależności od liczby uzyskanych punktów: [31;36]-3.0; [37;42]-3.5; [43;48]-4.0; [49;54]-4.5; [55;60]-5.0. 

Na ocenę zintegrowaną składa się suma punktów uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu sesyjnego, a więc można uzyskać max. 100 
punktów. 

Zintegrowana ocena z przedmiotu w zależności od liczby uzyskanych punktów: [51;60]-3.0; [61-70]-3.5; [71;80]-4.0; [81;90]-4.5; 
[91;100]-5.0. 

Teoretyczne kolokwia. Każde kolokwium jest na 15 punktów; zaliczenie od 8 punktów. Każde kolokwium składa się z 3. zagadnień po 5 
punktów każde, a więc w sumie z dwóch kolokwiów można uzyskać max. 30 punktów. 

Ocena z części teoretycznej egzaminu sesyjnego w terminie „0” w zależności od liczby uzyskanych punktów: [16;18]- 3.0; [19;21]-3.5; 
[22;24]-4.0; [25;27]-4.5; [28;30]-5.0. 

 


