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Kryteria oceniania

19.1

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dyskutuje nad filozoficznymi aspektami twierdzeń matematycznych

19.1

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dyskutuje nad filozoficznymi aspektami twierdzeń matematycznych, ale nie
spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.1

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dyskutuje nad filozoficznymi aspektami twierdzeń matematycznych,
ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.1

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dyskutuje nad filozoficznymi aspektami
twierdzeń matematycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.1

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dyskutuje nad filozoficznymi aspektami twierdzeń
matematycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.1

weryfikacja nie wykazuje, że dyskutuje nad filozoficznymi aspektami twierdzeń matematycznych, ani że spełnia kryteria na
wyższą ocenę
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19.2

weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego zrozumienia filozofii
matematyki
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19.2

weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego zrozumienia filozofii
matematyki, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.2

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego zrozumienia filozofii
matematyki, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

19.2

weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego
zrozumienia filozofii matematyki, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.2

weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego zrozumienia filozofii
matematyki, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
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19.2

weryfikacja nie wykazuje, że dąży do pogłębienia wiedzy i pełniejszego zrozumienia filozofii matematyki, ani że spełnia kryteria
na wyższą ocenę
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Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości

PRAWDA

st(w)= 5, jeśli 4,5 < w, st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli 2,75 ≤ w

oraz na bazie podej niżej reguły:
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● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest
średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są
równe 1
● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.
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www.cbk.waw.pl/~macek
* Symbole po nazwach przedmiotów oznaczają: - K ‒ konwersatorium, - W ‒ wykład, - A ‒ ćwiczenia audytoryjne, - R ‒ zajęcia praktyczne, - P ‒ ćwiczenia projektowe,
- L ‒ ćwiczenia laboratoryjne, - E ‒ e-zajęcia, - T ‒ zajęcia towarzyszące.
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