
ZMIANY W PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMACH OCENIANIA W RAMACH ZDALNEGO 

NAUCZANIA Z MATEMATYKI, FIZYKI, TECHNIKI I INFORMATYKI 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

 

Dostosowując się do nowych zarządzeń MEN przekazujemy informacje dotyczące realizacji 

działań edukacyjnych w ramach zdalnego nauczania: 

REALIZACJA  MATERIAŁU: 

1. Omawiany i polecany do realizacji materiał będzie obejmował nowe treści programowe. 

2. W domach uczniowie pracować będą w oparciu o materiał zaproponowany przez       

    nauczyciela. 

   - podręcznik szkolny, 

   - zeszyt ćwiczeń, 

   - materiały dydaktyczne (linki do stron, epodręczniki.pl), 

   - karty pracy, przygotowane przez nauczyciela. 

SPOSOBY REALIZACJI MATERIAŁU I FORMY PRACY: 

1. Nauczyciel przekazywać będzie temat jednostki lekcyjnej oraz wytyczne dla ucznia do 

realizacji omawianego zagadnienia. 

2. Uczniowie będą zapisywać temat (opatrzony datą) w zeszytach przedmiotowych i w nich 

wykonywać  zadania, które nauczyciel wskaże do wykonania. 

3. Głównym  komunikatorem w pracy będzie dziennik elektroniczny VULCAN.  

OCENIANIE I SPOSOBY SPRAWDZANIA : 

Ocenie podlegają: 

1. Praca domowa  

-w przypadku klasy IV oceniamy pracę na platformie zeszyt.online.pl. Liczymy średnią 

arytmetyczną  punktów zdobytych z prac domowych objętych jednym działem. Oceniamy 

wg kryterium: 

100%-95% ocena bardzo dobra (5) 

94%-84% -ocena dobra + (4+) 

83%-75% ocena dobra (4) 

74%-64%- dostateczna +(3+) 

63%-50% ocena dostateczna (3) 

49%-40%- ocena dopuszczająca + (2+) 

30%-49% - ocena dopuszczająca (2) 

2. Pisemne sprawdziany wiadomości z opracowanego działu programowego zapowiadane 

co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę ze sprawdzianu uczeń otrzymuje nie 

później niż 14 dni od dnia napisania. Oceny niedostateczne i dopuszczające z prac 

pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w przeciągu 14 dni po oddaniu, w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. Uczeń który nie przystąpi do sprawdzianu musi go napisać 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Testy 

4. Kartkówki 

5. Prezentacje 

6. Zadania dla chętnych: ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanych plusów 

„+”,”+”               -dopuszczający 

„+”,”+”,”+”           -dostateczny 



„+”,”+”,”+”,”+”   -dobry 

„+”,”+”,”+”,”+”,”+” -bardzo dobry 

7. Jednocześnie zobowiązujemy każdego ucznia do wykonywania zleconych 

zadań(notatek, kart pracy, ćwiczeń).  

4. Po powrocie do nauki w szkole każdy uczeń zobowiązany będzie do przedstawienia całej 

dokumentacji nauczania (zeszytu, zbioru kart pracy, ćwiczeń). 

SPOSOBY PRZEPROWADZANIA PRAC PISEMNYCH: 

-  uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony wskazanej przez nauczyciela – 

rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań 

na sprawdzianie lub kartkówce zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez 

nauczyciela formie, np.  w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów;  na wydruku;  

na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania. 

-  uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie 

uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), 

– nauczyciel sprawdza prace i ocenia oraz przekazuje uczniom informację zwrotną, np.  

w postaci krótkiego komentarza w e-mailu. 

KONSULTACJE 

Konsultacje nauczyciela z rodzicami i uczniami będą odbywać się drogą e-mailową i przez 

dziennik elektroniczny. Na zadane pytania przez rodziców i uczniów nauczyciel udzieli 

odpowiedzi w ciągu doby.  

 

Rodziców prosimy o pomoc dziecku w tej innowacyjnej metodzie nauczania i 

samodoskonalenia oraz o nadzór nad systematycznym wykonywaniem powierzonych zadań. 
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