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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 IM. BRACTWA KURKOWEGO GRODU 

BYTOMSKIEGOW BYTOMIU - 

 

w czasie zdalnego nauczania: 

 

 

 

Zdalne nauczanie odbywa się poprzez dostarczanie uczniom za pośrednictwem wiadomości  

w dzienniku Librus, bądź w innej formie – Messenger, Whatsupp, @ - materiałów do pracy  

(filmy edukacyjne, zadania, odpowiedzi do zadań). Codzienna praca ucznia, polegająca  

na wykonywaniu podstawowych zadań i notatek, na podstawie udostępnionych materiałów, nie zawsze 

będzie oceniania. 

 

Nauczyciele uczący matematyki wspólnie uzgodnili, aby raz w tygodniu zadawać  uczniom 

zadania do rozwiązania w formie kart pracy, zestawów zadań, kartkówek, sprawdzianów -  i odesłania –  

w formie zdjęć, PDF, rozwiązań za pośrednictwem dziennika elektronicznego, Messengera, @.  

Wskazanym dniem ze strony matematyków jest piątek – wtedy też uczniowie mogą liczyć  

na większą partię zadań z dużym prawdopodobieństwem ich sprawdzenia przez nauczyciela. 

• zadania zostaną wysłane w godzinach porannych, 

• odpowiedzi należy odesłać swojemu matematykowi w tym samym dniu do godziny 20:00  

• uczniowie będą oceniani wg poniższej skali ocen  

Skala ocen 

od 30 % - dopuszczający 

od 50 % - dostateczny 

od 75 % - dobry 

od 90 % - bardzo dobry 

  100 % - celujący 

 

• proponujemy aby wszystkie oceny miały w tym okresie wagę „1”. 

• ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który pomimo odebrania wiadomości  

nie dostarczy odpowiedzi do karty  pracy we wskazanym terminie,  

bądź też nie uzasadni niewykonania zadania, nie poda daty jego nadesłania 

 

 

 W kwestii informowania rodziców o postępach w nauce z naszej strony nic się  

nie zmienia. Rodzice, tak jak przed 12 marca będą mieli możliwość sprawdzenia ocen poprzez  

zalogowanie się i sprawdzenie ocen dziecka  w dzienniku „Librus” – rodzice, którzy wykupili dostęp  

do Librusa od razu będą informowani przez system o pojawieniu się nowej oceny – tak, jak to było  

do teraz. 

 Myślę, że poza odpowiedzią ustną inne kategorie ocen będą funkcjonowały tak,  

jak do tej pory - więc nie widzimy sensu ich zmieniania. 

Jesteśmy również świadomi, że większość uczniów potraktuje nas poważnie – widzimy to już 

teraz patrząc na przepełnione @, wiecznie aktywnego Messenger’a, wiadomości od uczniów i ich 

rodziców - nie tylko w dzienniku elektronicznym ale również sms’y. 

W związku z powyższym bardzo prosimy o wyrozumiałość, gdyż ogromna ilość wiadomości, 

które otrzymujemy może skutkować tym, iż nie udzielimy Państwu odpowiedzi na zadane pytanie  

od razu, czy też nie wstawimy dziecku oceny zaraz po otrzymaniu wiadomości z rozwiązaniem danego 

zadania. Postaramy się zrobić to niezwłocznie.  



Niektóre klasy już założyły grupy na messengerze, które ułatwiają komunikację między 

nauczycielem, a uczniami, a także między samymi uczniami – bardzo często w celach „naukowych”  ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdźmy przez ten trudny dla wszystkich czas ze spokojem, rozwagą, czujnością  

i zdrowym rozsądkiem. A przede wszystkim nie dajmy się zwariować ! 

 

 

Życzymy wszystkim Państwu ZDROWIA, spokoju w codzienności i pozdrawiamy Państwa 

bardzo serdecznie  ☺  
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