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BIOLOGIA KRYMINALNA 

KSIĘGA REGUŁ 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

Wykonywanie różnego rodzaju zadań zarówno obowiązkowych, jak i nieobowiązkowych pozwala 

pozyskiwać punkty biokryminalne (BK). Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów BK umożliwia 

zaliczenie ćwiczeń oraz pozwala na zdobycie szeregu bonusów związanych z egzaminem 

końcowym (vide ZALICZENIE ZAJĘĆ oraz STRAGAN).   

Punkty BK uzyskiwać można podczas ćwiczeń i wykładów oraz za pracę poza zajęciami. Punkty BK 

przyznawane są za prezentację seminaryjną, dyskusję podczas zajęć oraz za zadania dodatkowe  

i zadania specjalne (vide ZADANIA). Za zgromadzone punkty BK można kupować dostęp do kolejnych 

zadań, których wykonywanie umożliwia zwielokrotnianie liczby punktów BK.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

Każda osoba uczestnicząca w zajęciach ma prawo zdecydować o zakresie zaangażowania  

w zajęcia. Obowiązkiem każdego studenta jest uczestniczenie w ćwiczeniach. Dopuszcza się 

nieuzasadnioną nieobecność na jednych ćwiczeniach (vide ŻYCIE). Do obowiązków każdej osoby 

uczestniczącej w zajęciach jest dwukrotne przygotowanie i wygłoszenie prezentacji oraz 

kilkukrotne zabranie głosu w dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami (vide ZADANIA oraz 

ZALICZENIE ZAJĘĆ). Uczestniczenie w wykładach nie jest obowiązkowe. Wszystkie zadania dodatkowe 

i specjalne są nieobowiązkowe, a ich niewykonywanie nie zmniejsza szansy ani na zaliczenie zajęć, 

ani na uzyskanie maksymalnej oceny zarówno z ćwiczeń, jak i egzaminu (vide ZALICZENIE ZAJĘĆ). 

 

ŻYCIE 

Życie jest ciężkie, dlatego w czasie zajęć z Biologii kryminalnej każdy student ma je dwa. Zaliczenie 

zajęć możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacji, w której posiada się co najmniej jedno życie. Życie 

stracić można za nieuzasadnioną nieobecność na ćwiczeniach oraz za nieprzygotowanie 

prezentacji. W sytuacji utraty drugiego życia dopuszcza się możliwość wskrzeszenia studenta do 

życia. Wskrzeszenie do życia wymaga dużo pracy prowadzącego i jest dość kosztowne (vide 

STRAGAN). 
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ZADANIA 

Zadania podzielić można na: (1) obowiązkowe, częściowo obowiązkowe lub nieobowiązkowe;  

(2) wykonywane indywidualnie lub w zespole; (3) nieodpłatne lub odpłatne – wymagające zakupu 

za odpowiednią liczbę punktów BK na Straganie (vide STRAGAN); (4) niewymagające lub wymagające 

spełnienia warunków wstępnych (najczęściej zaliczenia minimum 1 zadania z niższego poziomu); 

(5) prezentowane podczas zajęć, przesyłane do prowadzącego wykład lub wykonywane on-line 

(vide KOMUNIKACJA). 

 

Poniższa tabela przedstawia ogólny wykaz zadań, wraz z danymi dotyczącymi ich poziomu, 

dostępności czasowej, czasie na wykonanie, kosztów dostępu, maksymalnego możliwego zarobku  

i maksymalnej liczby możliwych podejść. 

 
 

Wszystkie zadania mają określony czas na wykonanie. Przekroczenie dozwolonego czasu o każdy 

kolejny tydzień będzie skutkowało odebraniem każdorazowo 25% punktów, które można zdobyć 

za dane zadanie. 
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1. PREZENTACJA 

zadanie obowiązkowe / wykonywane w parach / nieodpłatne / niewymagające spełnienia 

warunków wstępnych (poziom 1) / prezentowane podczas ćwiczeń 

 

Prezentacje przygotowuje się i wygłasza w parach (dobór par i losowanie tematów prezentacji 

odbywa się na pierwszych ćwiczeniach). Termin wygłoszenia prezentacji zależny jest od tematu 

prezentacji. Tematy prezentacji wraz z terminami wystąpień przedstawia tabela Wykaz tematów  

i terminów prezentacji znajdująca się w załączniku 1 do księgi reguł. 

 

Ocena prezentacji 

Poniższa tabela przedstawia składowe oceny prezentacji wraz z ich charakterystyką oraz 

maksymalną liczbą punktów BK (pkt. BK) możliwą do zdobycia z każdej z nich.  

składowa oceny pkt. BK charakterystyka składowej oceny 

wartość merytoryczna 8 
poprawność merytoryczna, wyczerpanie tematu, wykaz 
źródeł i ich jakość 

jasność przekazu 5 
zrozumienie tematu przez słuchaczy; oceniana przez 
wybrany spośród studentów ‘skład orzekający’ 

atrakcyjność przekazu 5 
estetyka i przejrzystość przekazu, przedstawienie 
danych w formie schematów, wykresów, rycin itp. 

zadania aktywizujące 4 
zadania do wykonania przez słuchaczy utrwalające, 
podsumowujące zagadnienie  

streszczenie 3 
notatka podsumowująca wystąpienie, zawierająca 
najważniejsze tezy prezentacji 

łącznie maks.: 25  

 

Mimo iż maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów BK wynosi 25, w wyjątkowych 

sytuacjach może być ona podwyższona przez prowadzącego ze względu na wyjątkowo kreatywne, 

innowacyjne czy profesjonalne przedstawienie tematu. Decyzja o przygotowaniu zadań 

aktywizujących czy też streszczenia należy do studenta – obecność lub brak tych elementów nie 

wpływa na pozostałe składowe oceny. Mimo iż jasność przekazu oceniana jest przez składający się 

ze studentów ‘skład orzekający’, prowadzący zajęcia ma możliwość weryfikacji i ewentualnej 

zmiany decyzji ‘składu’ w przypadku niesprawiedliwego jego zdaniem werdyktu.  

 

Obowiązkiem osób prezentujących jest dostarczenie prowadzącemu zajęcia pliku PDF 

zawierającego prezentację (w nazwie pliku należy umieścić nr prezentacji wg wykazu oraz 

nazwiska autorów w kolejności alfabetycznej, np. 03 kowalski nowak). Niedopełnienie tego 

warunku będzie skutkowało odebraniem połowy punktów BK zdobytych za prezentację. 
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Punkty BK zdobyte za prezentację nie mogą być wydawane na zakupy na Straganie – stanowią one 

żelazną rezerwę konieczną aby zaliczyć ćwiczenia. 

 

2. PREZENTACJA DODATKOWA 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie lub w zespole / odpłatne / wymagające 

zaliczenia min. 1 zadania z poziomu 1 / prezentowane podczas ćwiczeń 

 

Liczba tematów prezentacji (vide Wykaz tematów prezentacji dodatkowych – załącznik nr 1 do 

księgi reguł) jest ograniczona. Każda osoba ma możliwość przygotowania tylko 1 prezentacji 

dodatkowej. Każdy temat może być przygotowany tylko raz, chyba że prowadzący ćwiczenia uzna, 

że temat nie został wyczerpany i zarządzi powrót tematu do puli tematów możliwych do zakupu.   

W przypadku kiedy więcej niż 1 osoba będzie chciała wykupić dostęp do danego zadania, 

prowadzący urządza losowanie, które wyłoni kto może dokonać tego zakupu.  

 

Prezentacje dodatkowe mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku 

przygotowania prezentacji przez więcej niż jedną osobę liczba zdobytych punktów BK dzielona jest 

pomiędzy członków zespołu. 

 

Zadania tego nie można wykupić na Straganie, ale wyłącznie u prowadzącego ćwiczenia i wyłącznie 

podczas ćwiczeń. 

 

3. DYSKUSJA 

zadanie częściowo obowiązkowe / wykonywane indywidualnie / nieodpłatne / niewymagające 

spełnienia warunków wstępnych (poziom 1) / wykonywane podczas ćwiczeń 

 

Dyskusja prowadzona jest po zakończeniu każdej prezentacji. Za każdy cenny głos w dyskusji, 

konstruktywną uwagę czy zadanie pytania wnoszącego coś do dyskusji prowadzący zajęcia 

przyznaje żetony, które po zakończeniu zajęć zostają wymienione na odpowiednią liczbę punktów 

BK. Maksymalna liczba żetonów (i punktów), którą można zdobyć podczas jednych zajęć wynosi 3.  

 

Obowiązkiem każdej osoby uczestniczącej w zajęciach jest zdobycie co najmniej 5 punktów BK za 

udział w dyskusji podczas całego kursu (vide ZALICZENIE ZAJĘĆ). 
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4. ZESPOŁOWE ZADANIE SPECJALNE 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane w zespole / odpłatne / wymagające zaliczenia min. 1 

zadania z poziomu 1 / prezentowane podczas ćwiczeń 

 

Zadanie zespołowe może być przygotowane przez dowolną liczbę osób, przy czym przekroczen ie 

każdej kolejnej 3 osoby zmniejsza liczbę zdobytych punktów na osobę o 2 (w wyjątkowych 

sytuacjach, szczególnie w przypadku dużego nakładu pracy związanej z przygotowaniem zadania 

prowadzący może nie zastosować reguły obniżki liczby punktów BK). Każde zadanie może być 

wykonywane przez różne zespoły, przy czym jeśli prowadzący zajęcia uzna, że kolejne wykonania 

danego zadania są bardzo zbliżone do poprzednich (nie wnoszą niczego nowego lub powielają 

pomysły poprzedników), może obniżyć liczbę przyznanych punktów BK za zadanie. 

 

Tematy zespołowych zadań specjalnych przedstawia Wykaz zespołowych zadań specjalnych 

znajdujący się w załączniku 1 do księgi reguł.  

 

Zadania tego nie można wykupić na Straganie, ale wyłącznie u prowadzącego ćwiczenia i wyłącznie 

podczas ćwiczeń. 

 

5. PYTANIA KONTROLNE 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie / nieodpłatne / nie wymagające spełnienia 

warunków wstępnych / wykonywane podczas wykładu 

 

Pytania kontrolne zadawane są w trakcie wykładu, a odpowiedzi na nie, w zależności od widzimisię 

prowadzącego, udziela się ustnie lub pisemnie. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się  

1 punkt BK. Maksymalna liczba punktów, którą można zdobyć podczas jednych zajęć wynosi 3.  

 

Punkty zdobyte z tego zadania nie wliczają się do puli punktów decydujących o ocenie  

z ćwiczeń (vide ZALICZENIE ZAJĘĆ). 

 

6. BIOKRYMINOPEDIA 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie / odpłatne / wymagające zaliczenia 

minimum 1 zadania z poziomu 1 / wykonywane on-line 

 

Biokryminopedia tworzona jest przez uczestników zajęć on-line jako encyklopedia podstawowych 

pojęć z zakresu biologii kryminalnej. Po wykupieniu dostępu, zadaniem uczestnika kursu jest 
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opisanie jednego hasła (z dostępnych w danym momencie) przy wykorzystaniu maksymalnie 1500 

znaków (łącznie ze spacjami) (w przypadku niektórych haseł możliwe będzie użycie większej liczby 

znaków i wówczas zostanie to zasygnalizowane odpowiednim komunikatem przy danym haśle). 

Liczba haseł będzie ograniczona. 

 

7. PLAKAT 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie lub w zespole / odpłatne / wymagające 

zaliczenia minimum 1 zadania z poziomu 2 / przesyłane do prowadzącego wykład 

 

Plakaty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku przygotowania plakatu 

przez więcej niż jedną osobę liczba zdobytych punktów BK dzielona jest pomiędzy członków 

zespołu. Każdy plakat może być wykonany przez każdą osobę, przy czym jeśli prowadzący zajęcia 

uzna, że kolejne wykonania danego zadania są bardzo zbliżone do poprzednich (powielają pomysł 

poprzedników), może obniżyć liczbę przyznanych punktów BK za zadanie. 

 

Tematykę plakatów do wykonania przedstawia Wykaz tematów plakatów znajdujący się 

w załączniku 1 do księgi reguł. 

 

8. ESEJ 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie / odpłatne / wymagające zaliczenia  

minimum 1 zadania z poziomu 2 / przesyłane do prowadzącego wykład 

 

W formie eseju uczestnicy kursu prezentują swój punkt widzenia na różne problemy związane  

z biologią kryminalną. W eseju, obok poglądów, należy zawrzeć merytoryczną argumentację 

własnych tez. Minimalna objętość eseju to 5000 znaków (ze spacjami). 

 

Tematy esejów będą podawane do wiadomości w tygodniu, w którym będzie możliwość wykupu 

do nich dostępu.  

 

9. QUIZ WIEDZY ON-LINE 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie / odpłatne / wymagające zaliczenia 

minimum 1 zadania z poziomu 2 / wykonywane on-line 
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Zadaniem quizu jest sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas zajęć. Każdy quiz składa się z kilku 

pytań. Quiz przeprowadzany będzie on-line. Dostępność czasowa quizu jest ograniczona do 30 

minut.  

 

Terminy, w którym quizy będzie można rozwiązać będą podawane w tygodniu, w którym będzie 

możliwość wykupu do nich dostępu.  

 

10. MULTIZAGADKA 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie / odpłatne / wymagające zaliczenia 

minimum 1 zadania z poziomu 3 / wykonywane w formie mieszanej 

 

Multizagadka to seria krótkich powiązanych ze sobą zadań, w których rozwiązanie danego zadania 

uzależnione jest od prawidłowego rozwiązania poprzedniego. Kolejne zadania wykonywane są 

zarówno on-line, jak i poprzez przesyłanie ich do prowadzącego. 

 

11. MISJA SPECJALNA 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie lub zespołowo / odpłatne / wymagające 

zdobycia maksymalnej liczby punktów BK z minimum 2 różnych zadań z poziomu 3 / wykonywane 

w formie mieszanej 

 

Misja specjalna to śledztwo, w którym zadaniem uczestnika jest wytypowanie sprawcy 

przestępstwa. Szczegóły dotyczące misji zostaną ujawnione wyłącznie osobom, które wykupią 

dostęp do zadania. 

 

Zadanie może być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku uczestniczenia  

w misji więcej niż jednej osoby liczba zdobytych punktów BK dzielona jest pomiędzy członków 

zespołu. 

 

12. POZOSTAŁE ZADANIA DODATKOWE 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie lub w zespole / odpłatne / wymagające 

zaliczenia minimum 1 zadania z poziomu 3 / przesyłane do prowadzącego wykład 
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Zadanie może być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. W przypadku uczestniczenia  

w misji więcej niż jednej osoby liczba zdobytych punktów BK dzielona jest pomiędzy członków 

zespołu. 

 

Możliwe do wyboru zadania dodatkowe przedstawia Wykaz pozostałych zadań dodatkowych 

znajdujący się w załączniku 1 do księgi reguł. 

 

13. ZADANIA NIESPODZIANKI 

zadanie nieobowiązkowe / w zależności od zadania wykonywane indywidualnie lub w zespole /   

w zależności od zadania odpłatne lub nieodpłatne / nie wymagające spełnienia wymagań 

wstępnych / prezentowane w różny sposób w zależności od zadania  

 

Zadania niespodzianki pojawiają się niespodziewanie i nikt nie wie czego będą one dotyczyły. 

 

14. ŚLEPY LOS 

zadanie nieobowiązkowe / wykonywane indywidualnie / odpłatne / wymagające zaliczenia 

minimum 1 zadania z poziomu 1 / prezentowane podczas wykładu  

 

„co los spuści, przyjąć trzeba 

niech się dzieje wola nieba” 

 

Każdy kto zakupi ślepy los może coś zyskać lub coś stracić – wszystko zależy od mieszanki odrobiny 

szczęścia i odrobiny wiedzy. Losy są do nabycia wyłącznie po wykładzie u prowadzącego wykład. 

 

ZALICZENIE ZAJĘĆ 

Aby zaliczyć ćwiczenia należy spełnić tzw. minimalne wymagania, czyli posiadać 1 życie, 

przedstawić dwie prezentacje i za każdą z nich zdobyć co najmniej 10 punktów BK oraz co najmniej 

5 razy zabrać głos w dyskusji (zdobywając tym samym 5 pkt. BK za dyskusję). Bez spełnienia 

minimalnych wymagań nie można uzyskać zaliczenia nawet jeśli zgromadziło się dużo większą 

liczbę punktów BK w tzw. puli punktów BK do oceny z ćwiczeń niż wymagana dla oceny 

dostatecznej (por. niżej).  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę punktów, którą należy zachować w puli punktów BK  

do oceny z ćwiczeń w chwili ukończenia ćwiczeń aby uzyskać daną ocenę z ćwiczeń.  
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ocena minimalna liczba pkt. BK w puli punktów do oceny z ćwiczeń 

dostateczny (3,0) 25 

dostateczny plus (3,5) 30 

dobry (4,0) 35 

dobry plus (4,5) 40 

bardzo dobry (5,0) 45 
 

Należy zwrócić uwagę, że przy robieniu zakupów na Straganie dochodzi do zmniejszenia liczby 

punktów BK nie tylko w tzw. portfelu punktów BK, ale również w puli punktów BK  

do oceny z ćwiczeń. Jedynie punkty, które zostały zdobyte za prezentację nie wchodzą do portfela  

i pozostają nienaruszone w puli punktów BK do oceny z ćwiczeń (vide KOMUNIKACJA) jako tzw. 

rezerwa. 

 

Po uzyskaniu oceny z ćwiczeń, pula punktów, która stała się podstawą oceny z ćwiczeń (minimalna 

liczba punktów BK, która wymagana jest do uzyskania danej oceny) zostaje zablokowana – od tego 

momentu wydawanie tych punktów na zakup zadań i dóbr staje się niemożliwe. 

 

Zaliczenie wykładów odbywa się w formie egzaminu pisemnego z pytaniami jednokrotnego 

wyboru. Liczba pytań w teście wynosi 40. Możliwe jest wykupienie za określoną liczbę punktów BK 

szeregu udogodnień, które w znacznym stopniu ułatwiają uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 

(vide STRAGAN).  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę punktów, którą należy zdobyć w teście aby uzyskać daną ocenę 

z egzaminu.  

ocena liczba punktów zdobyta na egzaminie 

dostateczny (3,0) 20 

dostateczny plus (3,5) 24 

dobry (4,0) 28 

dobry plus (4,5) 32 

bardzo dobry (5,0) 36 
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STRAGAN 

Na Straganie można dokonywać zakupów różnych dóbr oraz zadań za określoną liczbę punktów 

BK.  

 

Zakupów na Straganie dokonuje się za pomocą formularza dostępnego na stronie www (vide 

KOMUNIKACJA). Jednakże niektóre zadania są do kupienia wyłącznie podczas zajęć (vide Zadania).  

 

Tabela zamieszczona na kolejnej stronie przedstawia dobra, które oprócz zadań (vide ZADANIA) 

można kupić na straganie. 

rodzaj dobra cena 

możliwość podejścia do egzaminu w terminie „0” 25 pkt. BK 

zwolnienie z odpowiedzi na dowolne pytanie na egzaminie (limit: 15 pyt. / osobę) 5 pkt. BK 

możliwość korzystania na egzaminie z własnych notatek 40 pkt. BK 

możliwość podejścia do tzw. dopytki po egzaminie 15 pkt. BK 

wskrzeszenie do życia 20 pkt. BK 

wyróżnienie swojego wiersza w tabeli wyników 3 pkt. BK 

wirtualny prezent dla wybranej osoby: 
uśmiech, kwiatek, gwiazdkę z nieba, pochwałę, bombę, krzyż na drogę, pieska, kotka, 
pająka, drinka, obraz „mona lisa” czy więcej czasu na wykonanie zadania o tydzień 

3 pkt. BK 

 

Istnieje możliwość dokonania aktu altruizmu i wykupu dostępu do zadania dla innej osoby. Takie 

zachowania nagradzane są przez prowadzącego specjalnym wirtualnym prezentem. 

 

Zadania są reglamentowane. Możliwe jest wykupienie tylko 1 zadania danego rodzaju w jednym 

tygodniu. Ograniczenie to nie dotyczy innych dóbr. Za próbę dokonania zakupów ponad limit 

nakładana będzie kara w wysokości 10 pkt. BK. 

 

Prowadzący zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych dóbr na Stragan lub anulowanie 

sprzedaży niektórych dóbr, jak również wprowadzenia korekt dotyczących ich ceny. 

 

Istnieje również możliwość wzięcia kredytu. Oprocentowanie kredytu wynosi 50%, a spłata kredytu 

odbywa się po 3 tygodniach. Każda osoba może wziąć kredyt tylko 1 raz. 
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Osoba, która dokonuje zakupu ma obowiązek sprawdzić uprzednio czy stać ją na zakup danego 

dobra lub zadania. Dokonanie zakupu przez osobę nieposiadającą wystarczających środków  

w portfelu punktów BK będzie skutkowało nałożeniem kary w wysokości 10 pkt. BK.  

 

Zabronione jest wykonywanie zadania bez wcześniejszego wykupu do niego dostępu na Straganie. 

Za złamanie tego zakazu nakładana będzie kara w wysokości 10 pkt. BK. 

 

Zakupy na Straganie można robić w dowolnym momencie, jednakże prowadzący zastrzega sobie 

możliwość dokonywania aktualizacji danych w tabelach wyników jedynie raz w tygodniu,  

np. w czasie weekendu.  

 

Po wykupieniu zadania, osoba lub osoby, które dokonały zakupu mają taki czas na wykonanie 

zadania, jaki został określony w tabeli zadań. Tydzień rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia wykładu, 

a kończy z chwilą rozpoczęcia kolejnego wykładu. Np. jeśli czas na wykonanie zadania wynosi  

1 tydzień oznacza to, że zadanie musi zostać wykonane do wykładu w następnym tygodniu (lub 

ćwiczeń jeśli prezentowanie wyników odbywa się na ćwiczeniach). Za przekroczenie limitu czasu 

nakładana jest kara (vide ZADANIA). 

 

KOMUNIKACJA 

Komunikacja uczestników kursu z prowadzącymi odbywa się podczas zajęć oraz za pośrednictwem 

strony www. Adres strony to: www.homunculus.ug.edu.pl/wg (zakładka ‘biologia kryminalna’).  

 

Na stronie www umieszczone są wszystkie informacje dotyczące zajęć, w tym księga zasad, tabele 

wyników, formularz do zakupów na Straganie, ogłoszenia o promocjach, zadaniach 

niespodziankach, odnośniki do zadań wykonywanych on-line itp. 

 

TABELE WYNIKÓW 

Na stronie umieszczone są 3 pliki PDF zawierające dane dotyczące wyników: 

 tabela-podsumowanie zawiera najważniejsze dane zbiorcze dotyczące zdobytych punktów, 

wykupionych dóbr, kredytów oraz zawartości portfela punktów BK, puli punktów BK do oceny 

z ćwiczeń itd. Strukturę tabeli przedstawia rycina na następnej stronie. 
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 tabela-punkty zawiera szczegółowe dane dotyczące zdobyczy punktowych z rozróżnieniem na 

poszczególne zadania. 

 tabela-wydatki zawiera szczegółowe dane dotyczące wydatków na poszczególne zadania  

i dobra dokonanych na Straganie. 

 

W nagłówkach tabel widnieją dane o czasie aktualizacji danych. Prowadzący zajęcia dołoży 

wszelkich starań, aby dane w tabelach były uaktualniane na bieżąco i nie zawierały błędów. 

Wskazane jest jednak kontrolowanie danych przez uczestników. 

 

STRAGAN 

Formularz do kupowania zadań zmienia się w zależności od dostępności poszczególnych zadań. 

Formularz do kupowania innych dóbr oraz formularz kredytowy są stałe przez cały kurs.  

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych należy wysłać formularz. Poprawne wysłanie 

formularza zostanie potwierdzone specjalnym komunikatem. Należy unikać wysyłania dwukrotnie 

danych z formularza (nie ma konieczności wysyłania formularza powtórnie na tzw. wszelki 

wypadek). 

 

ZADANIA ON-LINE 

Zadania wykonywane on-line umieszczone są na platformie Dysk Google lub innych. Prowadzący 

dołoży wszelkich starań aby dostęp do zadań nie wymagał zakładania kont w różnych serwisach. 

Odnośniki do zadań są umieszczone na stronie www. Szczegóły dotyczące sposobu rozwiązywania 

zadań są opisane przy poszczególnych odnośnikach lub wewnątrz samych zadań. 
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KSIĄŻKA SKARG I WNIOSKÓW 

Na stronie www umieszczony jest odnośnik do pliku, w którym zapisać można anonimowo 

wszystkie skargi, zażalenia i opinie dotyczące kursu. W miarę możliwości prowadzący będzie starał 

się rozwiązywać zgłoszone problemy oraz wprowadzić korektę zasad i funkcjonowania kursu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszej Księdze należy do autora po zasięgnięciu opinii 

przedstawicieli studentów.  
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