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Podsumowanie: Repetytorium: Bartosz Bednarczyk
Kategoria: Logika dla informatyków

Ile średnio czasu tygodniowo poświęcałeś na przygotowanie się do zajęć?

Udzielonych odpowiedzi: 58

Czy zajęcia pomogły Ci w opanowaniu materiału?

Udzielonych odpowiedzi: 59

Czy prowadzący był pomocny w opanowaniu materiału i nabyciu wiedzy?

Udzielonych odpowiedzi: 59

Jak oceniasz rozwiązania techniczne wykorzystywane przy prowadzeniu tych zajęć?
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Udzielonych odpowiedzi: 59

Jeśli masz dodatkowe uwagi na temat rozwiązań technicznych wykorzystywanych przy prowadzeniu tych zajęć,
to wpisz je poniżej

Jedyne co szkoda, to że Teams tak psuł jakość mikrofonu pana Bartka, wtedy byłoby idealnie, choć oczywiście i tak było bardzo dobrze :D.

Nie ma się do czego przyczepić. Wzorowo.

bbe to fajny gość ogółem, bardzo pomocny , właściwy człowiek na właściwym miejscu :^)

Myślę, że filmiki udostępniane nam przez większą cześć semestru bardzo ułatwiały zrozumienie omawianego materiału.

BBe bogiem a logika nie nałogiem, serdecznie dziękuje za repety bo bym ujebał w chuj pogrom średniowiecza by był na krzywy ryj by mnie
z ii wyjebali w domu mógłbym się do końca życia nie pokazywać ojciec by mi kazał na śmieciarce jeździć do usranej śmierci za bycie

debilem jebanym co ujebał studia na pierwszym semie. Jednym słowem KOCHAM BEDNARCZYKA 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🥰🥰🥰😻😻😻💗💗
💗💓💓💞💞💞💞💞 Mam nadzieję, że nie usunąłem odpowiedzi pozdrawiam fboficjalny ";DROP_TABLE answers;

Prowadzący repetytoria był prostudencki. Zawsze pomógł jak mógł, odpisywał po sekundzie. Repetytorium było bardzo pomocne.

Jest Pan najlepszym nauczycielem jakiego jak na razie spotkałem na mojej drodze edukacji. Bardzo doceniam ilość pracy włożoną w
repety, dodatkowe konsultacje, czy przygotowania przed kolosami. Jedyną rzeczą jaką bym zmienił to to, żeby JMa w przyszłym roku nie

prowadził repetów, tylko Pan :D

Udzielonych odpowiedzi: 6

Inne uwagi na temat zajęć

Dziękuję, za odpisywanie nawet weekend

Świetny prowadzący, potrafił na repetytorium w bardzo zrozumiały sposób wyjaśnić materiał omawiany na wykładzie czy zadania z

kolokwiów. Chętnie zapiszę się do niego na zajęcia w przyszłości jeśli będzie taka możliwość.

Prowadzący świetnie tłumaczy i pomaga zrozumieć trudniejsze tematy.

💯💯💯💯💯 - tak właśnie mogę ocenić zajęcia prowadzone przez Pana malarza tynkarza. Zawsze pomocny i znajduje czas na tłumaczenie
zadań. Jako fan Ziutka jestem bardzo wdzięczny za pokazywanie go na repetytorium oraz wrzucanie jego zdjęć. Jeśli Pan to czyta, to życzę

smacznej kawusi. (〃￣︶￣)⼈(￣︶￣〃)

Repety (jak i konsultacje) z BBe to zbawienie na logice

Cudowne repety, super prowadzący, zdecydowanie ratuje życie wielu osobom, które nie łapią wszystkiego po samym wykładzie. Inne

spojrzenie na zagadnienia z wykładu i wielkie zaangażowanie w pomoc studentom/kom

Świetnie tłumaczy, profesjonalista we Wrocławskich kebabach, jego proste kolokwia siały postrach wśród studentów .

Nie wyobrażam sobie zdać logiki bez repetytoriów z Panem Bednarczykiem. Świetne przygotowanie do dosyć trudnego egzaminu,
kolokwiów i ćwiczeń.

Repety z panem Bartkiem to najlepsze co mnie spotkało na całym semestrze. Gdyby nie ten człowiek, to bym w życiu nie zdał. Zawsze

odpowiadał na każde pytanie studentów. Również poza repetami, super gość. Chciałbym, żeby prowadził jeszcze kiedyś zajęcia na
przyszłym semestrach.
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Repetytorium było zdecydowanie pomocne w zrozumieniu omawianych tematów i przygotowaniu do ćwiczeń, kolokwiów i egzaminu, Pan

Bednarczyk zawsze chętnie odpowiadał na nasze pytania, a niektóre tematy omawiał w troszkę inny sposób niż na wykładzie, uważam, że
było to pomocne. Z repetytorium, filmików na YouTubie czy przykładowych rozwiązań zadań na SKOSIE korzystałem regularnie, myślę, że

bez nich znacznie trudniej byłoby mi opanować ten materiał. Zarówno Pan Bednarczyk jak i Kamil Matuszewski, do którego kilkakrotnie
zwracałem się z prośbą o pomoc, bardzo chętnie jej udzielali, czułem, że naprawdę chcą mi pomóc, za co dziękuję. Zdecydowanie

poleciłbym następnym rocznikom regularne uczestniczenie w repetytoriach oraz innych zajęciach prowadzonych przez pana Bednarczyka.

Świetne, bardzo pomocne repetytorium. Doceniam także różne nadprogramowe ciekawostki.

Repetytoria były bardzo pomocne, często byłam zmuszona oglądać z nich nagrania zamiast być na spotkaniu na żywo ze względu na to, że

nie miałam wcześniej czasu przerobić materiału potrzebnego do rozumienia zadań. Wydaje mi się, że więcej osób chodziłoby na
repetytoria, gdyby były one np. w piątki, ponieważ właśnie wtedy większość brała się za robienie zadań z deklaracji (na pewno byłoby

więcej pytań, bo w środę tak jak wspomniałam dużo osób nie było jeszcze zapoznane z treściami zadań, jakie będą musieli deklarować, ze
względu na inne przedmioty). Tak czy inaczej Pan BBE świetnie prowadził repetytoria i dzięki nim (oraz filmikom) byłam w stanie

przygotować się do prezentacji zadań na ćwiczeniach.

Bartosz Bednarczyk jest jednym z najlepszych prowadzących zajęcia na tych studiach.

Razem z filmikami, Repety z logiki były najbardziej skompresowanymi i najłatwiejszymi do zrozumienia materiałami do logiki. Kontynuacja

filmików gorąco oczekiwana.

Zaangażowany prowadzący. Wartościowe uzupełnianie materiału z wykładu. Dobra wizualizacja rozwiązań za pomocą podkreśleń i kolorów

(naprawdę, bardzo pomocne, zaznaczanie co skąd wynika, każdy etap zadania odpowiednio rozdzielony). Przejrzyste rozwiązania.
Przykłady dostosowane do programistów, mające przełożenie na zagadnienia, które są bardziej dla nas zrozumiałe. Jeśli chodzi o wady

(które w porównaniu z zaletami są minimalne), to czasem pomijanie szczegółów rozwiązania bez odpowiedniego zaznaczenia tego.

Wiem, że nie wiele dało się z tym zrobić, ale godziny repetytorium przyjemne nie były. Doceniam za chęci do pomagania (wydaje mi się że
czasem nawet zbyt duże, np. na ćwiczeniach branie do zadania osoby która go nie deklarowała i trzymanie jej długo przy tablicy mimo że

widać, że niewiele z tego będzie) i dodatkowe zajęcia przed kolokwiami/egzaminem - na pewno dały więcej niż gdybym sam się
przygotowywał.

Bez repetytorium i nagrań byłoby ciężko

Prowadzący bardzo zaangażowany w zajęcia, ewidentnie zależało mu na tym żeby studenci zrozumieli materiał. Nawet jeśli się miało

dobrze opanowany materiał, to czasami warto było przyjść na repetytorium, były omawiane rózne "triki", metody podchodzenia do zadań i

można było spojrzeć na zagadnienia przedstawiane na wykładzie w trochę inny sposób.

Bardzo nie podobała mi się atmosfera ciągłego straszenia przedmiotem, zwłaszcza, że materiał finalnie okazał się być dość prostym.

Dodatkowo uważam, że uwagi dotyczące niskiej frekwencji nie powinny były być kierowane do studentów obecnych na repetytorium. Mnie
osobiście bardzo to dotykało, jako że byłem na zdecydowanej większości spotkań byłem bardzo częstym adresatem takich uwag, które tak

naprawdę mnie nie dotyczyły i paradoksalnie ludzie których mogły takie uwagi dotyczyć nigdy ich nie słyszeli. To tyle jeśli chodzi o

negatywne doznania. Przyjemnych aspektów jest nieskończenie (takie duże nieskończenie a nie jakiś aleph 0) razy więcej. Po pierwsze
bardzo dziękuję za Pana cierpliwość, czas i bardzo szybkie odpowiedzi na wszystkie maile. Bez tych zajęć istnieje spore

prawdopodobieństwo, że bym nie zdał naszego przedmiotu. Przede wszystkim natomiast, dziękuję za ciepłe przyjęcie na uczelni,
pokierowanie i pokazanie co i jak działa.

Dzięki repetytorium zdałem ten przedmiot. Prowadzący był bardzo pomocny, tłumaczył każde pytanie, nawet takie dotyczące najlepszego
kebaba we Wrocławiu. Zawsze odpowiadał bardzo szybko na teams'ach.

Widać, że prowadzącemu bardzo zależało, aby studenci zrozumieli materiał. Dzięki repetytorium byłem w stanie zrozumieć materiał

podany w suchej formie na wykładzie i wykorzystać go przy robieniu zadań.

BBe to na pewno bardzo pozytywna postać na naszym instytucie. Chociaż jeśli mam być szczery, to nie czułem, że mogę zapytać go o

wszystko - może miałem zbyt głupie pytania, a może jestem dziwnym człowiekiem, ale miałem wrażenie, że na większość dostawałem
bardzo zdawkowe odpowiedzi, a w końcu przestałem pytać. Mimo wszystko to nie przyćmiewa ogromu pracy jaki na pewno wkładał w

prowadzenie zajęć i nie wątpię, że jeśli ktoś nie miał problemu z tym przedmiotem, to na pewno na jego zajęciach mógł się rozwijać.

Wyśmienicie prowadzone zajęcia, bardzo pomocne w zrozumieniu materiału. Super podejście prowadzącego, który potrafił wytłumaczyć

skomplikowane zagadnienia w przystępny sposób.

Bartosz Bednarczyk to osoba niesamowita, prawdziwy bohater studentów. Nigdy nie spotakałem osoby tak zaangażowanej i sumiennej w
swojej pracy. Mam nadzieję, że jszcze niejednokrotnie trafię do Niego na zajęcia.

Bardzo pomocne w zrozumieniu materiału były dodatkowe filmiki, szkoda jedynie, że nie obejmowały materiału z ostatnich kilku zajęć w
semestrze.

Na repetytorium zawsze panowała miła atmosfera. Zajęcia poprowadzone były bardzo profesjonalnie, ponieważ każda rzecz, która pojawiła
się na wykładzie, była tłumaczona jeszcze raz, z większą ilością prostszych przykładów. Prowadzący starał się przekazać tą wiedzę

tłumacząc po swojemu, dzięki czemu student lepiej rozumiał dany materiał. Po każdych zajęciach prowadzący udostępniał swoje notatki,
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które napisał podczas prowadzenia zajęć, dzięki czemu zawsze można było powrócić do tego co było, bez potrzeby włączania nagrania.

Notatki na zajęciach były bardzo przejrzyste, ponieważ można było zrozumieć, krok po kroku, całe rozwiązanie. Również prowadzący
zawsze stara się pomóc, kiedy to możliwe. Stara się naprowadzić na dobre rozwiązanie. Podsumowując: Najlepsze zajęcia oraz najlepszy

prowadzący, którego można sobie wymarzyć.

Udzielonych odpowiedzi: 26

2021/22 zimowy

Ankiety ogólne 304

Logika dla informatyków 73

Ćwiczenia: Bartosz Bednarczyk 13

Repetytorium: Bartosz Bednarczyk 60
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