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Analytická chemie I.,  pravidla udělení zápočtu v letním semestru:  

• píší se dva průběžné zápočtové testy (50 min.), první v 8. týdnu semestru, 
druhý ve 13. týdnu semestru  

• průběžné testy se píší mimo semináře – místo a termíny budou včas 
upřesněny 

• na termíny průběžných testů se studující zapisují v SIS 
• v obou průběžných testech lze získat maximálně 100 bodů, celkově tedy 200 

bodů 
• zápočet bude udělen studujícím, kteří získají celkově alespoň 100 bodů a 

zároveň v každém testu získají alespoň 25 bodů  
• z průběžných zápočtových testů lze získat bonusové body, které se připočítají 

k řádnému termínu zkoušky (k opravným termínům už ne) 
• za každých deset bodů nad hranicí sta bodů ze součtu bodů z obou 

průběžných testů je jeden bod bonusový 
• neúspěch popř. nepřítomnost na průběžném testu lze napravit souhrnným 

testem (100 min.), jehož náplní budou oba průběžné testy. Z celkově 200 
bodů je pro získání zápočtu nutné jednak dosáhnout minimálně 100 bodů 
jednak dosáhnout minimálně 25 bodů v každé ze dvou částí souhrnného 
testu. 

• další informace naleznete v SIS u předmětu Analytická chemie I. v části 
"Požadavky ke kontrole studia" 

 
 Analytická chemie I.,  pravidla udělení zápočtu v zimním semestru:  

• píší se dva průběžné zápočtové testy (50 min.), první v 8. týdnu semestru, 
druhý ve 14. týdnu semestru  

• průběžné testy se píší v rámci semináře  
• na průběžné testy se studující zapisují v SIS 
• v obou průběžných testech lze získat maximálně 100 bodů, celkově tedy 200 

bodů 
• zápočet bude udělen studujícím, kteří získají celkově alespoň 100 bodů a 

zároveň v každém testu získají alespoň 25 bodů  
• z průběžných zápočtových testů lze získat bonusové body, které se připočítají 

k řádnému termínu zkoušky (k opravným termínům už ne) 
• za každých deset bodů nad hranicí sta bodů ze součtu bodů z obou 

průběžných testů je jeden bod bonusový 
• neúspěch popř. nepřítomnost na průběžném testu lze napravit souhrnným 

testem (100 min.), jehož náplní budou oba průběžné testy. Z celkově 200 
bodů je pro získání zápočtu nutné jednak dosáhnout minimálně 100 bodů 
jednak dosáhnout minimálně 25 bodů v každé ze dvou částí souhrnného 
testu. 

• další informace naleznete v SIS u předmětu Analytická chemie I. v části 
"Požadavky ke kontrole studia" 

 


