
Warunki zaliczenia w semestrze letnim 2019/2020  

Aby uzyskać zaliczenie kursu Podstawy Programowania 2 należy spełnić następujące 

warunki:  

● Uzyskać zaliczenie laboratorium, co wymaga:   

○ zaliczenia dwóch kolokwiów laboratoryjnych, na ocenę minimum 3,0 każde  

■ każde kolokwium będzie składało się z trzech krótkich zadań, 

obejmujących materiał z połowy (zajęcia 1-8) oraz całości (1-14) semestru 

z Podstaw Programowania 2.  

 Uzyskać zaliczenie projektu (e-learning), co wymaga: 

○ przesłania kompletu odpowiedzi w ramach platformy testów maszynowych Dante, 

najpóźniej do ostatniego dnia zajęć, tj. do 23.06.2020; komplet odpowiedzi 

rozumiany jest jako:  

■ uzyskanie minimalnej wymaganej liczby 20 punktów dla każdego z 11 

działów  

 ■ wykonanie w każdym dziale 2 zadań oznaczonych jako wymagane.  

● Uzyskać zaliczenie egzaminu wykładowego, na ocenę minimum 3,0.  

○ Podejście do egzaminu wykładowego możliwe jest jedynie po zaliczeniu 

laboratorium i projektu (e-learning).  

○ Student może podejść do egzaminu w dwóch terminach - po jednym w pierwszej 

oraz drugiej części sesji.  

● Posiadać nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach 

laboratoryjnych.  

● Uczestniczyć we wszystkich zajęciach wykładowych.  

  

Przesyłanie odpowiedzi na zadania w systemie Dante  

● Zbiór wymaganych zadań podzielony jest tematycznie na 11 różnych działów.  

● Wykonanie zadań ze wszystkich działów jest obowiązkowe dla wszystkich Studentów, 

chcących uzyskać zaliczenie kursu Podstaw Programowania 2.  

● Przesłanie odpowiedzi do systemu Dante jest jednoznaczne z oświadczeniem autorstwa 

danej odpowiedzi.  

● Przesyłane odpowiedzi muszą być wykonywane samodzielne. W przypadku stwierdzenia 

niesamodzielności pracy podejmowane są następujące kroki:  

○ Student udostępniający daną odpowiedź oraz Student który przesłał ją do systemu 

Dante, są zobligowani do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

○ Odpowiedź udostępniona jest niezaliczana i Student udostępniający traci punkty za 

udostępnione zadania w danym dziale.  

○ Student wykorzystujący odpowiedź, której nie jest autorem, traci punkty za 

przesłaną oraz dodatkowo musi wykonać zadania na co najmniej tyle punktów ile 

było przypisanych do przesłanej odpowiedzi.  

○ W skrajnych przypadkach (nagminne łamanie powyższych zasad, korzystanie z 

cudzego konta Dante, itp) powiadamiany będzie Dziekan Wydziału EEIiA.  

● Każdy Student zobowiązany jest do regularnego przesyłania odpowiedzi do zadań w 

systemie Dante.  



○ Na przesłanie kompletu odpowiedzi do każdego z działów przewidziane są 2 

tygodnie.  

○ Każdy kolejny dział uruchamiany jest w odstępie jednego tygodnia, zaczynając od 

drugiego tygodnia zajęć.  

○ Po tym czasie Student, który nie wysłał wymaganej liczby zadań, jest zobowiązany 

do wykonania dodatkowo 1 punktu za każdy tydzień spóźnienia w dziale, dla 

którego nie przesłał kompletu odpowiedzi.  


