
Struktury danych i złożoność obliczeniowa – projekt – zasady zaliczania 
 

 
W ramach zajęć należy zrealizować przedstawione przez prowadzącego zadania projektowe. 

Zadania realizowane są w grupach jednoosobowych.  

Z wykonania każdego zadania należy sporządzić sprawozdanie. Zawartość sprawozdania jest 

opisana w ramach każdego zadania. Na tytułowej stronie sprawozdania MUSZĄ być podane 

następujące informacje: imię, nazwisko i numer indeksu autora, nr zadania (zadania są numerowane 

od 1 do 2) oraz przynależność do grupy projektowej (termin np. czwartek 11.00-13.00 TP) wraz z 

nazwiskiem prowadzącego.   

Sprawozdanie należy oddać PROWADZĄCEMU w wersji papierowej. Do 

sprawozdania należy dołączyć wersję elektroniczną programów (kody + wersja 

wykonywalna).    
Terminy oddawania zadań są następujące: (w szczególnych przypadkach prowadzący może 

zmienić podane terminy):   

dla tygodnia parzystego: 

  Zadanie 1: 02-04-2020 z tym, że część zadania dotycząca listy do 19-03-2020  

  Zadanie 2: 14-05-2020 z tym, że w przypadku oceny wyższej niż 4,0 jeden z problemów musi być 

oddany do 30-04-2020 

dla tygodnia nieparzystego: 

  Zadanie 1: 23-04-2020 z tym, że część zadania dotycząca listy do 26-03-2020 

  Zadanie 2: 04-06-2020 z tym, że w przypadku oceny wyższej niż 4,0 jeden z problemów musi być 

oddany do 21-05-2020 

Opóźnienie o pojedynczy termin oznacza obniżenie oceny o 0,5 do oceny bazowej 3,5 i o -1 dla 

oceny powyżej 3,5 za każdy termin. Dodatkowo -0,25 za nieoddanie w terminie części zadania 

(lista dla zadania 1 i problem dla zadania 2). Oczywiście zadanie można oddać wcześniej. Ocena za 

pojedyncze zadanie projektowe wystawiana jest w sposób ciągły od 2,0 do wartości maksymalnej 

(określonej przez wariant zadania) 

Ocena końcowa z projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych zadań z 

uwzględnieniem spóźnień  wg wzoru: (z1+z2 ) / 2 

Warunkiem koniecznym zaliczenia projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej oceny 

końcowej uwzględniając spóźnienia (tzn. >=3.0). Ostatecznym terminem  oddania zadania 

pierwszego jest termin poprzedzający oddanie zadania drugiego. Ostatecznym terminem 

oddania zadania drugiego jest kolejny termin po dacie oddania zadania drugiego Nieoddanie 

zadań w w/w terminach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. 

Zajęcia z projektu trwają 2 godziny lekcyjne bez przerwy - 1,5 godziny zegarowej.  

Wszelkie sprawy z projektem załatwiamy tylko na godzinach projektu (a nie konsultacji). 

Przy oddawaniu projektu wymagana jest znajomość problemu (student będzie odpytywany z 

tej znajomości), którego dotyczy jak i programu. Jeżeli student zostanie złapany na 

nieznajomości programu, który oddaje, to wówczas traktuje się to jako fałszerstwo i stawia się 

ocenę niedostateczną na zaliczenie (prowadzący nie ma prawa wiedzieć więcej niż student na 

temat jego programu). Podobnie traktuje się osobę, która odda program prawie identyczny jak 

ktoś wcześniej. Twierdzenie, iż ktoś pomagał przy pisaniu nie jest wytłumaczeniem. Zabrania się 

kopiować programów z internetu. 

W terminie oddania projektu przychodzimy na początek zajęć. 


