
Regulamin laboratorium ALGT w semestrze 20Z 

 W semestrze przewidzianych jest 8 zajęć laboratorium z Matlabem.  
 Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie MS Teams zgodnie z planem zajęć 

(90-cio minutowe spotkania na kanale Laboratorium zespołu ALGT_Tk_20Z, 
gdzie Tk – symbol grupy).  

 Za aktywny udział w zajęciach można uzyskać 10 punktów wliczanych do łącznej 
punktacji 100 punktów za przedmiot.  

 Na każdych zajęciach można będzie zdobyć maksymalnie 1 lub 2 punkty.  
 Udział w laboratorium jest obowiązkowy. Nieobecność na więcej niż trzech 

zajęciach będzie skutkować uzyskaniem 0 punktów za wszystkie laboratoria.  
 Przed każdymi zajęciami student powinien pobrać skrypty z zakładki pliki kanału 

Laboratorium zespołu ALGT_20Z lub z katalogu algt_20Z z MATLAB Drive.  
 Po pobraniu skryptu z zadaniami należy zmodyfikować jego nazwę do postaci 

lab_nr_nazwisko - w miejscu nazwisko student wpisuje swoje nazwisko, a 
zamiast nr - numer zajęć.  

Na zajęciach najpierw będzie omawiany skrypt pokazowy - będzie na żywo 
udostępniony obraz z ekranu komputera osoby prowadzącej zajęcia.  
Następnie studenci będą robić zadania ze skryptu z zadaniami.  
Rozwiązania należy wprowadzić do skryptu z zadaniami wpisując własne polecenia pod 
treścią kolejnych zadań. 
Można zadawać pytania osobom prowadzącym zajęcia i udostępniać na czacie obraz z 
własnego komputera. Osoby prowadzące zajęcia mogą wyrywkowo sprawdzać postępy 
pracy studentów, prosząc ich o udostępnienie obrazu z własnym skryptem lub o 
przekazanie skryptu do specjalnego katalogu w MATLAB Drive. 

 Jeśli do końca zajęć student pokaże rozwiązania zadań, będzie miał zaliczone 
zajęcia na przewidzianą liczbę punktów. Na początku zajęć prowadzący ogłosi, 
które zadania będą wymagane na zaliczenie danego laboratorium. 

 Jeśli ktoś nie zdąży w czasie zajęć, może do godziny 22:00 następnego dnia 
przysłać uzupełniony skrypt we wskazane miejsce. W przesłanym skrypcie trzeba 
mieć zrobione wymagane zadania, aby uzyskać liczbę punktów możliwych do 
zdobycia za dane zajęcia.  

 Jeśli student nie będzie mógł uczestniczyć w jakichś zajęciach online, może 
samodzielnie przejrzeć skrypt pokazowy i odesłać własne rozwiązania. Tak 
można zrobić nie więcej niż 3 razy w semestrze. Nadmiarowe nieobecności będą 
skutkować przyznaniem 0 punktów za wszystkie laboratoria. 

 Sposób informowania o przyznanych punktach ustalą osoby prowadzące 
zajęcia. 

 Na jednym z laboratoriów w styczniu odbędzie się kolokwium z Algebry, na 
którym można będzie korzystać z Matlaba. 


