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MATEMATYKA DYSKRETNA
Zarza̧dzanie - semestr 2
Zasady zaliczenia przedmiotu Matematyka Dyskretna:
• Na ċwiczeniach można uzyskaċ maksymalnie 40 punktów. Zasady przydzielania tych punktów ustala
prowadza̧cy ċwiczenia.
• Zaliczenie wykladu z Matematyki Dyskretnej odbywa siȩ poprzez dwie (albo jedna̧ - wybór należy do studenta) ustne odpowiedzi, w czasie których można odpowiedź zapisywać. Material omawiany na wykladach
zostal podzielony na dwie czȩści: 1.Kombinatoryka i 2.Teoria grafów. Z każdej czȩści można odpowiadaċ
oddzielnie albo można zaliczaċ obie czȩści naraz. Zaliczanie pierwszej czȩści odbywa siȩ po zakończeniu
omawiania materialu z tej czȩści na wykladach a zaliczanie drugiej czȩści ba̧dź obu naraz po ostatnim
wykladzie. Zaliczanie wykladu jest możliwe w terminach ustalonych przez prowadza̧cego. W każdym
terminie liczba odpowiadaja̧cych studentów jest ograniczona w zwia̧zku z czym na zaliczenie wykladu
należy siȩ zapisaċ u prowadza̧cego.
• Warunkami koniecznymi dla uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu Matematyka Dyskretna sa̧:
zaliczenie ċwiczeń (tzn. uzyskanie z ċwiczeń co najmniej 21 punktów) oraz
zaliczenie wykladu (tzn. uzyskanie w sumie z obu czȩści zaliczenia wykladu co najmniej +30 punktów).
• Ocena z przedmiotu Matematyka Dyskretna wystawiana jest wedlug nastȩpuja̧cego algorytmu (w przypadku spelnienia obu warunków koniecznych wymienionych w poprzednim punkcie):
Do liczby punktów uzyskanych podczas zaliczenia wykladu (max. 60 punktów) doliczana jest liczba
punktów punktów uzyskanych na ćwiczeniach (max. 40 punktów). Uzyskana suma punktów stanowi
podstawȩ do wystawienia oceny z Matematyki Dyskretnej wedlug nastȩpuja̧cych kryteriów:
51 − 60 punktów - ocena 3.0
61 − 70 punktów - ocena 3.5
71 − 80 punktów - ocena 4.0
81 − 90 punktów - ocena 4.5
91 − +∞ punktów - ocena 5.0
• Do zaliczenia wykladu można przysta̧piċ bez zaliczonych ċwiczeń.
• Zaliczenie wykladu można poprawiaċ w kolejnych terminach aż do koṅca danego roku akademickiego przy
czym sprawdzian poprawkowy obejmuje calośċ materialu (obie czȩści naraz). Do wystawienia oceny z
przedmiotu brany jest wynik ostatniego zaliczenia wykladu (albo suma punktów z obu czȩści zaliczenia
jeśli student zaliczal na raty i nie poprawial).
• Użycie przez studenta podczas zaliczenia wykladu niedozwolonych materialów lub urza̧dzeń skutkuje
(zgodnie z Regulaminem Studiów na PW) wpisaniem do indeksu oceny 2.0 z przedmiotu Matematyka
Dyskretna.

