
Przedmiotowy system oceniania z matematyki-nauczanie zdalne. 

 

Uczeń zobowiązany jest:  

- systematycznie korzystać z e-dziennika, czytać wiadomości i realizować zalecenia nauczycieli,  

- systematycznie realizować materiały zlecone przez nauczyciela,  

- korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem,  

- przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe,  

- odsyłać nauczycielowi opracowane materiały poprzez e-dziennik, na adres e-mail lub 
komunikator Messenger  w ustalonym terminie,  

- zdać odpowiedź ustną w ustalonym terminie.  

- przestrzegać zasad BHP podczas pracy,  

- w przypadku trudności z realizacją materiału, z rozwiązaniem zadania, niezwłocznie 

poinformować o tym nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy.  

 

  

Nauczyciel:  

- wskazuje uczniowi sposób i formę realizacji zagadnień,  

- wspiera ucznia w procesie dydaktycznym,  

- motywuje do systematycznej pracy,  

- wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy i techniki uwzględniające 

możliwości ucznia,  

- monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz postępy w nauce,  

- informuje ucznia o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego osiągnięć 

edukacyjnych.  

 

Matematyka 
1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje matematyki, sumiennie 

przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, ustne, przygotowywać zalecone 
materiały.  

2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  
3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe.  

4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, materiałów i tekstów 
źródłowych w czasie pracy oraz zeszytu przedmiotowego.  

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod każdym 

tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w razie wskazań 
samodzielnie sporządzona przez ucznia.  

6. Uczeń może otrzymać ocenę z: odpowiedzi ustnej, odpowiedzi pisemnej, zadania domowego, 
za kartę pracy, aktywność, testy, prace i zadania zadawane za pośrednictwem dziennika Vulcan. 

7. Pisemne prace domowe są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń jest zobowiązany przesłać 
pisemną pracę domową w ustalonym terminie.  

8. Pracą domową jest również przeczytanie tematu z podręcznika. 

9. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie a uczeń 
ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia.  

16. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, rodzica. 



17. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub 

telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika 
elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć ucznia.  

19. Z treścią PZO mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać uczniowie i rodzice  
 


