
Komunikat o kursie poprawkowym WF 

(dla studentów zarejestrowanych na zajęcia WF bezpłatne i sekcje sportowe) 

 
 
Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, zdecydowaliśmy się umożliwić Wam poprawę 
kursów teoretycznych z Wychowania Fizycznego - jest to ostatnia szansa na uzyskanie 
zaliczenia z zajęć WF w semestrze letnim 2019/2020. Pamiętajcie, że poszczególne Wydziały 
obsługują nieporównywalnie mniejszą grupę studentów - prosimy abyście mieli tego 
świadomość i nie oczekiwali na kolejne poprawkowe terminy. 
 
Tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, otwarcie poprzednich kursów nie jest technicznie 
możliwe. Stworzyliśmy więc nowy kurs poprawkowy o nazwie "Dodatkowy kurs zaliczający WF 
2019L", składający się z 9 tych samych co poprzednio modułów i testów.  Kurs jest już dla Was 
widoczny na kampus-student2.ckc.uw.edu.pl w zakładce "moje kursy". Testy będą otwarte  
w terminie: 29 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 - 13 lipca (poniedziałek) godz. 23:59. 
 

Aby uzyskać poprawę oceny z NZAL na ZAL, należy PONOWNIE ROZWIĄZAĆ WSZYSTKIE 
TESTY. Wymagane jest oczywiście udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na wszystkie 
pytania w każdym teście oraz poprawne ich zapisanie, przy czym ilość podejść  

jest nieograniczona. Osoby, które uzupełnią wyłącznie odpowiedzi na pytania, których 
zabrakło w poprzednich testach, nie będą miały poprawionej oceny. 
 

Przypominamy, że oceny należy sprawdzać samodzielnie w panelu Administracja -> Oceny  
(na dole strony). Jeżeli wyświetli się Wam informacja ZAL (100%) będzie to oznaczać, że kurs 
został zaliczony. Każdy inny wynik i informacja NZAL lub " - " świadczyć będzie o tym, że należy 
rozwiązywać dalej. 
 
W kursach wszystkie materiały i testy pojawią się w dwóch wersjach - polskojęzycznej  
i anglojęzycznej. Jesteście oczywiście zobowiązani do rozwiązania testów w jednym dowolnym 
języku, pomimo, że platforma będzie usilnie informować Was o dostępnych nieukończonych 
testach w języku alternatywnym (dla chętnych). 
 
Udział w powyższym kursie mogą wziąć wyłącznie studenci, którzy w semestrze letnim 

2019/2020 zarejestrowali się poprzez rejestrację żetonową na zajęcia WF bezpłatne lub sekcje 
sportowe i uzyskali ocenę NZAL w pierwszym terminie. 
 

Studenci, którzy nie uregulowali opłat za żetony, dostęp do materiałów uzyskają  
po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Studium (czas księgowania trwa około 5 dni roboczych). 
 

Zmiany ocen w systemie USOS z NZAL na ZAL będą miały miejsce w dniach 14 - 31 lipca  
(jeśli będzie taka możliwość, część ocen zostanie poprawiona wcześniej). 
 
 

http://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/

