
MODYFIKACJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA – matematyka klasa 6d 

ZDALNE NAUCZANIE od 26 marca 2020 r. do 10.04. 2020 r. 

1. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ 

UCZNIA  OCEN:  ŚRÓDROCZNEJ (za II półrocze) I ROCZNEJ OCEN 

KLASYFIKACYJNEJ, WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO POGRAMU 

NAUCZANIA z przedmiotu matematyka 

1) na lekcji zdalnej matematyki obowiązują zasady zachowania uczniów zgodne z zasadami 

NETYKIETY INTERNETOWEJ, 
2) uczniowie uczestniczący w zdalnej lekcji matematyki mogą być oceniani za aktywność na 

czatach poprzez wypowiadanie się na właściwy temat, podawanie poprawnych odpowiedzi lub 
trafnych przykładów, współpracowanie z nauczycielem oraz uczniami tworząc lekcję, 
wykonywanie zadań i kart pracy zdalnie 

3) uczniowie, którzy nie uczestniczą w zdalnej lekcji matematyki:- otrzymują zadania (mogą to 
być zadania na podstawie podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub inne opracowane przez nauczyciela) 

do wykonania według instrukcji przygotowanej przez nauczyciela (dostarczanie zadań ustalane 
będzie indywidualnie z rodzicami uczniów), ocenie podlegać będą otrzymane od ucznia 
odpowiedzi (dostarczanie odpowiedzi ustalane będzie indywidualnie z rodzicami uczniów). 

2. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH – zgodnie z § 73 Statutu 
Szkoły.  

Kryteria ocen, czyli szczegółowe wymagania edukacyjne podstawowe i ponadpodstawowe są 
ujęte w wymaganiach na poszczególne oceny/  rozkładzie materiału nauczania na cały rok 

szkolny (dostępny na stronie internetowej Szkoły).  

3. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA   

Osiągnięcia edukacyjne ucznia są sprawdzane w następujących formach:  
Obowiązkowo: 

− prowadzenie zeszytu (temat, notatka, zadania)  – zeszyt zostanie oceniony po powrocie 
do szkoły (waga 1) 

− uzupełnianie ćwiczeń według instrukcji nauczyciela – ćwiczenie zostanie sprawdzone po 
powrocie do szkoły (waga 1) 

− wykonywanie przez ucznia zadań domowych i kart pracy, odsyłanie ich do sprawdzenia 
librusem/Office 365/pokazanie po powrocie do szkoły (waga 1) 

− aktywność podczas lekcji online (dotyczy ucznia, który korzysta z narzędzi online) - 
plusy, zamieniane na ocenę, zgodnie ze Statutem Szkoły (waga 1) 

− praca projektowa wykonana zdalnie z innymi członkami grupy (waga 2) 

− dla chętnych: prezentacje (multimedialne lub w formie plakatu oddane po powrocie do 
szkoły), dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności (waga 2) 

 

4. WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – zgodnie z dokumentem 
obowiązującym w całej Szkole, dostępnym na stronie internetowej Szkoły, w zakładce 
DOKUMENTY.  

Zasady mają charakter otwarty. W miarę potrzeb ulegają modyfikacji. 23.03.2020 r. 

Elżbieta Kłosowska – nauczyciel matematyki 


