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PRZEDMIOTOWE ZASADY  OCENIANIA Z MATEMATYKI 
W CKU NR 1 

 
stosowane w czasie obowiązywania w szkole nauki zdalnej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 

               
                      

Ogólne kryteria ocen z matematyki: 
 

1. Prace słuchaczy powinny być czytelne i rozwiązania jasne z 
wyjaśnieniami i założeniami, przesyłane zdalnie do 
nauczyciela w wyznaczonym terminie. 

2. Oceny są jawne, opisowo uzasadnione i wysyłane pocztą 
zwrotną do słuchacza. Oceny są zapisywane w dzienniku 
lekcyjnym. 

3. W celu ujednolicenia wymagań zestawy na egzamin 
semestralny są przygotowywane dla wszystkich semestrów 
jednakowe . 

 
 
Ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 

 

 opanował doskonale pełny zakres wiadomości przewidzianych 
programem nauczania, 

 samodzielnie, w sposób twórczy rozwiązuje zadania o 
podwyższonym poziomie trudności i w terminie przesyła 
zdalnie rozwiązania do nauczyciela, 

 posługuje się poprawnym językiem matematycznym, 

 samodzielnie zdobywa i wykorzystuje praktycznie wiedzę. 
 



 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który: 

 

 opanował pełny zakres wiadomości przewidzianych 
programem nauczania, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i w terminie przesyła zdalnie 
rozwiązania do nauczyciela, 

 posługuje się poprawnym językiem matematycznym, 

 samodzielnie zdobywa wiedzę. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 
programową,  

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i w terminie przesyła 
zdalnie rozwiązania do nauczyciela pocztą email. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który: 

 

 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 
programową, 

 stosuje poznane wzory i twierdzenia w rozwiązywaniu 
typowych zadań, 

 wykonuje proste obliczenia i przekształcenia matematyczne i 
stara się prace przesyłać w terminie  

 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 

 

 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 
programową z nielicznymi brakami i stara się w terminie oddawać 
zadane prace domowe 

  
Ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który: 



 

 nie kontaktuje się z nauczycielem ani drogą email-ową, ani 
telefonicznie, ani w jakikolwiek inny sposób.  

 nie reaguje na przesyłane informacje nauczyciela i nie wykazuje 
chęci współpracy z nauczycielem. nie przesyła do zaliczenia prac 
domowych. 

 z ocen cząstkowych wcześniej zdobytych średnia jest mniejsza niż 
1,9. 

 
 
 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
w klasach stacjonarnych 

 
1. Prace domowe złożone z zadań otwartych utrwalających 

materiał lub z krótkiej notatki i 2-3 przykładów z nowego 
tematu sporządzonej w oparciu o treści przekazane przez 
nauczyciela, słuchacz przesyła  do sprawdzenia na służbowy 
adres mailowy nauczyciela. Prace są oceniane przeważnie  
opisowo i wysyłane pocztą zwrotną do słuchacza. Oceny są 
zapisywane w dzienniku lekcyjnym. 

 
2. Każdy słuchacz, który nie osiągnie z ocen cząstkowych 

średniej 1,9 - zostanie zobowiązany do wykonania pracy 
kontrolnej i przesłania jej na adres  email nauczyciela w 
określonym czasie. 

 
3. Obecności słuchaczy wpisywane są do dziennika 

elektronicznego na podstawie uczestnictwa w zajęciach 
zdalnych. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się 
słuchacza, który uczestniczył w poszczególnych 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w 
danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu 
przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych 



zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach 
wewnątrzszkolnego oceniania. 
 

4. Dla słuchaczy, którzy nie mogą uczestniczyć w nauczaniu 
zdalnym, organizuje się zajęcia dydaktyczne w placówce. 
Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach z 
nauczycielem danego przedmiotu. 
 

W zajęciach bezwzględnie nie mogą uczestniczyć osoby: 
 

 aktualnie przebywające na kwarantannie lub 

pozostające w izolacji z powodu podejrzenia SARS 

CoV-2, 

 zamieszkujące z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub pozostającą w izolacji, 

 wracające z obszarów, na których występują zachoro

wania na COVID – 19,  

 posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 

(kaszel, katar, duszności, bóle mięśniowe, nagła 

utrata smaku/węchu). 

 

5. Obecności na zajęciach zdalnych i stacjonarnych odnotowuje 

nauczyciel wpisem do dziennika elektronicznego. 

 
6. Słuchacz powinien być poinformowany o formie, terminie i 

możliwości zaliczenia egzaminu semestralnego na 2 tygodnie 
przed wyznaczonym terminem. Słuchacz zobowiązany jest do 
potwierdzenia email-owego zapoznania się z planem sesji. 

 
7. Słuchacze w dniu wyznaczonego terminu pisemnego 

egzaminu semestralnego o wyznaczonej godzinie otrzymują 



plik  z rozszerzeniem .doc z zestawem zadań i w określonym 
czasie rozwiązują i wysyłają drogą email-ową do nauczyciela. 

 
8. Osoby, które pozbawione są dostępu do Internetu 

zobowiązane są do poinformowania nauczyciela co najmniej  7 
dni przed wyznaczonym terminem egzaminu poprzez wysłanie 
SMS lub telefonicznie. Także o tym fakcie może słuchacz 
poinformować sekretariat szkoły. Osoby te będą miały 
przeprowadzony egzamin w  CKU1. 

 
9. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie jest 

równoznaczna z nieklasyfikowaniem. 
 

10. Kryteria oceniania prac domowych, prac kontrolnych i 
pisemnych egzaminów semestralnych wysyłanych zdalnie są 
następujące: 

 
0%    -     49%  niedostateczny 
50%  -      65%  dopuszczający 
66%  -      79%      dostateczny  
80%  -      90%  dobry   
91%  -      100%  bardzo dobry 

      
11. Końcowa ocena semestralna będzie średnią arytmetyczną z 

ocen cząstkowych i egzaminu pisemnego pisanego zdalnie. 
 

12. Dopuszcza się odstąpienie od egzaminu ustnego. Na 
uzasadniony wniosek słuchacza, w sytuacjach wątpliwych 
nauczyciel ma prawo przeprowadzić zdalnie egzamin ustny  
lub po konsultacji z dyrektorem szkoły w wyznaczonym 
terminie w placówce. 

 

13. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 
do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 



niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 

 
14. Słuchacz zostanie poinformowany drogą email-ową o 

wynikach egzaminu i proponowanej ocenie semestralnej w 
ciągu 4 dni. 
 

 
 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
w klasach zaocznych 

 
 
 

1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który 
uczestniczył w poszczególnych obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych przewidzianych w danym semestrze, w 
wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde 
z tych zajęć, oraz otrzymał z pracy kontrolnej z tych zajęć 
ocenę uznaną za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego 
oceniania.  
 

2. Obecności słuchaczy wpisywane są do dziennika 
elektronicznego na podstawie uczestnictwa w zajęciach 
zdalnych. 
 

3. Dla słuchaczy, którzy nie mogą uczestniczyć w nauczaniu 
zdalnym, organizuje się zajęcia dydaktyczne w placówce. 
Zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach z 
nauczycielem danego przedmiotu. 
 

 



W zajęciach bezwzględnie nie mogą uczestniczyć osoby: 
 

 aktualnie przebywające na kwarantannie lub 

pozostające w izolacji z powodu podejrzenia SARS 

CoV-2, 

 zamieszkujące z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub pozostającą w izolacji, 

 wracające z obszarów, na których występują zachoro

wania na COVID – 19,  

 posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 

(kaszel, katar, duszności, bóle mięśniowe, nagła 

utrata smaku/węchu). 

 

4. Obecności na zajęciach zdalnych i stacjonarnych odnotowuje 
nauczyciel wpisem do dziennika elektronicznego. 

 
5. Pracę kontrolną słuchacz  zobowiązany jest wykonać w 

określonym terminie i  przesłać na adres email nauczyciela. 
 

6. W przypadku, gdy słuchacz otrzyma ocenę niedostateczną z 
pracy kontrolnej, zobowiązany jest powtórnie wykonać pracę w 
określonym terminie i przesłać ją na adres służbowy email 
nauczyciela. 

 
7. Słuchacz powinien być poinformowany o formie i możliwości 

zaliczenia egzaminu semestralnego na 2 tygodnie przed 
wyznaczonym terminem. 

 
8. Słuchacze w dniu wyznaczonego terminu pisemnego 

egzaminu semestralnego o wyznaczonej godzinie otrzymują 
plik z rozszerzeniem .doc  z zestawem zadań i w określonym 
czasie rozwiązują i wysyłają drogą email-ową do nauczyciela. 



 
9. Osoby, które pozbawione są dostępu do Internetu 

zobowiązane są do poinformowania nauczyciela co najmniej  7 
dni przed wyznaczonym terminem egzaminu poprzez wysłanie 
SMS lub telefonicznie. O tym fakcie może także poinformować 
sekretariat szkoły. Osoby te będą miały przeprowadzony 
egzamin w CKU1. 

 
10. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie jest 

równoznaczna z nieklasyfikowaniem. 
 

11. Słuchacz przystępuje do egzaminu  z matematyki w części 
pisemnej w wyznaczonym czasie i w formie zdalnej. 

 
12. Słuchacz zostanie poinformowany drogą email-ową o 

wynikach egzaminów i proponowanej ocenie końcowej w ciągu 
4 dni. 

 
13. Kryteria ocen z pisemnych egzaminów semestralnych są 

następujące: 
      

0%    -     49%  niedostateczny 
50%  -      65%  dopuszczający 
66%  -      79%      dostateczny  
80%  -      90%  dobry   
91%  -      100%  bardzo dobry 

    
14. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 

do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 

 
15. W sytuacjach wątpliwych, na uzasadniony wniosek słuchacza, 

nauczyciel ma prawo po konsultacji z dyrektorem szkoły 



przeprowadzić egzamin ustny lub komisyjny, w wyznaczonym 
terminie w placówce  CKU1. 

 

 

                                                * * * * * 

 

Ogólnie przyjęty system końcowego oceniania w CKU nr 1 

 

Średnia 

arytmetyczna 

ocena 

0  – 1,8     niedostateczny 

1,9 – 2,6 dopuszczający 

2,7 – 3,6 dostateczny 

3,7 – 4,6 dobry 

4,7 – 5,6 bardzo dobry 

5,7 – 6   celujący 

 


