
Matematyka - Katarzyna Rajewska 

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania 

MATEMATYKA – nauka zdalna 

 

1. Oceny cząstkowe są wystawiane zgodnie z obowiązującym systemem procentowym w 

szkole. 

2. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe.  

3. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

 Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez 

nauczyciela na stronie szkoły  a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela 

adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

 Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

 Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformach edukacyjnych 

 Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

klasowych) na platformie. 

 Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie 

zawsze tydzień przed  planowany terminem na indywidualne konta mailowe 

uczniów lub ich opiekunów. Określona zostanie dokładna data i godzina testu 

(oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli 

dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników. 

 Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 

sprawdzian) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń może poprawić z testów sprawdzających wiedzę tylko jedną ocenę w 

semestrze. (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana 

jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów 

brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z 

poprawy). 

 Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania 

w semestrze, 3 nieprzygotowanie i kolejne skutkuje oceną niedostateczną. Brak reakcji 

na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną. 

 Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

 Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

4. Decydujące znaczenie przy wystawianiu oceny końcoworocznej będzie miała ocena uzyskana 

przez ucznia na I semestr. 
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