
 
ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA ( z matematyki, fizyki, warsztatów 

matematycznych, pracowni matematyczno-fizycznej) obowiązujący  
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU 

OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19. 

 
Zespół Nauczycieli Matematyki i Fizyki wprowadza dodatkowe ustalenia dotyczące oceniania uczniów 
obowiązujące podczas nauki zdalnej::  
 
1. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, z wykorzystaniem dostępnych 
platform edukacyjnych i zasobów własnych.  

2. Nauczyciel podaje zakres materiału podlegającego sprawdzeniu.  

3. Oceniane będzie: wiedza, umiejętności, obowiązkowość, terminowość i aktywność ucznia.  

4. Nauczyciel może poprosić ucznia o wyjaśnienia do wykonanej przez niego pracy.  

5. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać się w następujących formach: 

• Sprawdziany, testy on-line  

• Odpowiedź głosowa  

• Kartkówki  

• Zadania domowe (terminowość)  

• Aktywność na lekcjach zdalnych  

• Ćwiczenia (zadania) rozwiązywane w trakcie lekcji  

 

Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:  

• Sprawdzian, test on-line – waga 3  

• Odpowiedź głosowa – waga 2  

• Kartkówki – waga 2  

• Zadania domowe (terminowość) – waga 1  

• Aktywność na lekcjach zdalnych – waga 2  

• Ćwiczeni (zadania) rozwiązywane w trakcie lekcji – waga 2  

 

6. Poprawa oceny może nastąpić w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela z uczniami, z 
uwzględnieniem specyfiki pracy.  

7. Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, zaangażowanie w 
proces nauczania oraz dostępne dla ucznia zasoby techniczne.  

8. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi w nich 
uczestniczyć i wykonać. 

9. Niewywiązanie się ucznia z zadania skutkuje wpisaniem w dzienniku elektronicznym znaku minus ( 
– ).  

10. Nauczyciel może umożliwić poprawienie uczniowi minusa, o ile zaistniały okoliczności, które 
uniemożliwiły uczniowi zrealizowanie zadania w terminie.  

11. Trzy minusy uzyskane przez ucznia skutkują wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej w 
kategorii aktywność.  



12. Na czas nauczania zdalnego zawiesza się nieprzygotowanie ucznia do zajęć.  

13. Nauczyciel komunikuje się z uczniem za pomocą platformy Librus, Office 365, jak również w inny 
zaproponowany przez siebie sposób.  

14. Komunikacja nauczyciela z rodzicem/opiekunem prawnym następuje poprzez platformę Librus 
lub w szczególnych przypadkach telefonicznie.  

15. Nauczyciel po sprawdzeniu zadań wysyła do ucznia informację zwrotną na temat wykonanej 
pracy, którą uczeń udostępnia do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym. 

16. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej z matematyki odbywać się będzie z 
wykorzystaniem następujących narzędzi:  
 
  Teams– do połączeń głosowych i wideo on-line, do przesyłania materiałów i zadań 
• Forms – do testów, kartkówek i sprawdzianów on-line  
• Pazdro.net – do prezentacji lekcji (aplety GeoGebry) – on-line  
• Pazdro.net – do testów, kartkówek i sprawdzianów on-line  
• Dziennik elektroniczny  
• Mail  
 
17. Ze względu na kwarantannę prac kontrolnych w wersji papierowej, ulega wydłużeniu czas 
sprawdzania tych prac. 

18. Informacje o wiedzy i postępach ucznia, rodzice otrzymują wyłącznie w formie  elektronicznej 
(dziennik Librus lub mail) 

19. Przez okres panującej epidemii ( aż do całkowitego wygaśnięcia COVID-19) nie udostępnia się 
rodzicom prac pisemnych uczniów w formie papierowej. Uczeń może wykonać zdjęcie każdej 
ocenionej pracy i w tej formie przedstawić rodzicom/opiekunom prawnym. 

20. Pozostałe przepisy PSO nie ulegają zmianie.  
 

Aneks do PSO po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.10.2020, zaczyna obowiązywać 

od 16.10.2020 r. 

 


