
TMM I – zasady oceniania 

 

• Elementy oceny 

Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie liczby punktów zgromadzonych 

podczas pracy semestralnej i w trakcie egzaminu pisemnego lub na podstawie wyników egzaminu 

ustnego. Dobre wyniki pracy semestralnej zwalniają z egzaminu. Punkty można zdobyć za: 

– poprawne i terminowe rozwiązanie zadań domowych, 

– poprawne rozwiązanie zadań podczas sprawdzianów, 

– poprawne rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. 

• Zadania domowe 

W trakcie semestru wydawane są cztery serie zadań domowych. Za poprawne i terminowe 

rozwiązanie każdej serii zadań otrzymuje się jeden punkt (czyli do 4 punktów w trakcie semestru).  

• Sprawdziany 

W trakcie semestru przeprowadzane są dwa pisemne sprawdziany, każdy złożony z trzech zadań. 

Za poprawne rozwiązanie zadania otrzymuje się dwa punkty1 (podczas sprawdzianów można zatem 

zdobyć do 12 punktów). 

• Zwolnienie z egzaminu 

Osoby, które za pracę semestralną (zadania domowe i sprawdziany) zdobyły łącznie 10 lub więcej 

punktów są zwolnione z egzaminu. Zależność oceny końcowej od liczby zdobytych punktów 

podano w tabeli: 

Suma punktów 10, 11.5) 11.5, 13) 13, 14.5) 14.5, 16 

Ocena końcowa 3 3½ 4 4½ 

Osoby z tej grupy, chcące uzyskać ocenę wyższą niż wynikająca z tabeli (np. ocenę 5), muszą 

przystąpić do egzaminu pisemnego (jeśli zdobyły mniej niż 14 punktów) lub ustnego (jeśli zdobyły 

nie mniej niż 14 punktów).  

• Egzamin pisemny 

Egzamin pisemny składa się z czterech zadań. Za poprawne rozwiązanie zadania otrzymuje się 

cztery punkty1 (podczas egzaminu można zatem zdobyć 16 punktów). Zależność oceny końcowej 

od łącznej liczby punktów zdobytych w trakcie pracy semestralnej (za zadania domowe 

i sprawdziany) i podczas egzaminu podano w tabeli: 

Suma punktów 0, 16 (16, 20 (20, 24 (24, 28 (28, 32 

Ocena końcowa 2 3 3½ 4 4½ 

Ocenę 5 można uzyskać tylko w wyniku egzaminu ustnego. Mogą się o nią ubiegać osoby, które 

zdobyły co najmniej 26 punktów. 

• Egzamin ustny 

Do egzaminu ustnego przystąpić mogą osoby, które wzięły wcześniej udział w egzaminie 

pisemnym lub były z niego zwolnione. Egzamin ustny w większości wypadków nie jest 

obowiązkowy – odbywa się na prośbę zainteresowanej osoby. 

Osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że podczas sprawdzianów lub egzaminów korzystały 

z niedozwolonej pomocy, mogą być wezwane na egzamin ustny – w takim wypadku staje się on 

obowiązkowy (niestawienie się jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej).  

Ocena końcowa z przedmiotu, dla osób które wzięły udział w egzaminie ustnym, ustalana jest 

podczas tego egzaminu. W wypadku stwierdzenia rażącej niewiedzy, wcześniej zgromadzone 

punkty nie będą brane pod uwagę.  
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1 Jeżeli rozwiązanie zadania obarczone jest jedynie drobnym błędem rachunkowym, to przyznawana jest połowa liczby 

punktów należnej za poprawne rozwiązanie.  


