
ARKO laboratorium – harmonogram zajęć i zasady zaliczania 
 
1. Harmonogram zajęć: 

 
Data Opis zajęć 
20.10.2009 Zajęcia wprowadzające. 
27.10,2009 Mały projekt MIPS. 
10.11.2009 Mały projekt INTEL; rozdanie dużych projektów MIPS. 
24.11.2009 Konsultacje duży projekt MIPS. 
08.12.2009 Oddanie dużych projektów MIPS; rozdanie dużych projektów INTEL. 
05.01.2010 Konsultacje duży projekt INTEL. 
19.01.2010 Oddanie dużych projektów INTEL. 
 
2. Zasady oceniania zadań: 

• Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. 
• Małe projekty oddajemy na zajęciach, na których zostały rozdane. Nie ma 

możliwości przesłania zadań po zajęciach lub oddawania ich w innym terminie. 
• Duże projekty oddajemy w wyznaczonym terminie lub wcześniej. Oddawanie polega 

na prezentacji działającego programu w trakcie zajęć na maszynach w laboratorium 
nr 9. Koniecznym warunkiem oddanie projektu jest przesłanie jego kodu na adres e-
mail prowadzącego w trakcie zajęć na których oddaje się projekt. 

• Nie ma możliwości zdalnego oddawania projektów. 
• Duże zadania z MIPS można oddawać po terminie z utratą 1 punktu za każdy 

rozpoczęty tydzień spóźnienia. W takim przypadku za moment oddania uznaje się 
termin przesłania kodu projektu prowadzącemu, ale tylko pod warunkiem, że student 
odpowie z projektu na najbliższych zajęciach laboratoryjnych. Oceny z projektów 
wystawiane są tylko po odpowiedzi i prezentacji w laboratorium. 

• Ponieważ termin oddania dużych zadań z INTEL wypada na ostatnich zajęciach, nie 
ma możliwości późniejszego ich oddawania. 

• W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zadań, szczególnie problemów ze 
zrozumieniem treści, ale także problemów z wykonaniem lub jeśli ktoś potrzebuje 
konsultacji z zakresu laboratorium, proszę pytać prowadzącego w trakcie zajęć lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

• Podstawowym kryterium oceniania zadań będzie działanie zgodne z wymaganiami 
postawionymi w treści projektu. Niezrozumienie lub nieodczytanie treści zadania nie 
będzie usprawiedliwieniem dla wykonania go niezgodnie ze specyfikacją. 

• Przed rozpoczęciem wykonywania dużego projektu należy zapoznać się z uwagami 
ogólnymi odnośnie odpowiedniego projektu (MIPS lub INTEL), które będą 
pojawiały się na stronie http://home.elka.pw.edu.pl/~agodlew1/ w terminie 
rozdawania zadań. W tych dokumentach także znajdują się wymagania, z których 
studenci będą rozliczani przy oddawaniu projektów. 

• W razie jakichkolwiek pytań lub jeśli ktoś potrzebuje pomocy przy wykonaniu 
projektu proszę kontaktować się z prowadzącym przy pomocy poczty elektronicznej, 
adres: A.Komorowska@ii.pw.edu.pl . 


