
Załącznik NR 1 Aneks do kryteriów oceniania – 

biologia i informatyka  

- poprawność wykonania zadania wg kryteriów 

- terminowość 

- systematyczność 

 - własna aktywność 

religia  

1.Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla 

chętnych, 

2.Oceny zachowują swoją pierwotną wagę, 

3.Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w 

określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp. 

4.Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do 

wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła) 

5/Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z 

nauczycielem. 

6.Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy. 

7.Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła. 

 

Język polski/ Kamila Kozieł 

Formy i metody nauki zdalnej wdrożone przez nauczyciela mieszczą się w ramach tych, które 

zostały określone w zarządzeniu. W zakresie języka polskiego są to głównie takie formy 

zdalne jak: 

- karty pracy,  

- pisemne krótkie i dłuższe wypowiedzi na zadany temat, 

- testy, quizy i zadania interaktywne, 

- przygotowane przez uczniów prezentacja multimedialne podlegające ocenie, 

- projekty opisane w wiadomościach do uczniów, 

- mapy myśli, 

- ćwiczenia gramatyczne, 



- testy egzaminacyjne (w przypadku klas VIII), 

- gry edukacyjne, 

- i inne. 

muzyka i plastyka 

- zadania praktyczne wykonane przez ucznia 

- odpowiedzi pisemne 

- obserwacja regularnej pracy ucznia 

- informacja zwrotna 

Język angielski  

1. W trakcie zdalnego nauczania uczniowie kl 1-3 będą oceniani głównie poprzez 

ocenianie kształtujące. W przypadku prac sprawdzających większą partię materiału 

 ( lub w przypadku nie wykonywania prac zleconych przez nauczyciela ) ocena będzie 

w postaci punktowej ( zgodnie ze Statutem ) 

2. Nauczyciel będzie doceniał pracę ucznia, terminowość, jego wkład i zaangażowanie. 

3. Nauczyciel monitorując pracę ucznia , analizując ją i wyciągając wnioski , będzie 

udzielał informacji zwrotnej , wskazując sposób / metodę pomagającą osiągnąć 

postępy w nauce. 

 Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności,  

KLASY  1 -3 :  

-  zadania  z zeszytu ćwiczeń, 

- zadania na kartach pracy przesłane przez nauczyciela 

- zdjęcie lub filmik z wykonanego ćwiczenia 

- wykonanie quizu, testu online ( informacja zwrotna od razu przesyłana jest 

nauczycielowi) 

KLASY 5- 8 

- zadania  z zeszytu ćwiczeń, 

- zadania na kartach pracy przesłane przez nauczyciela, 

- wypracowania, 

- praca techniczna lub plastyczna,  

-  zdjęcia  lub filmiki  z wykonywanego ćwiczenia, 

-  wykonanie quizu,  testy on-line,  ( informacja zwrotna jest od razu przesyłana 

nauczycielowi) 

- pisemne sprawdziany 



- odpowiedzi ustne on-line   

4. Informowanie uczniów i ich  rodziców o postępach oraz uzyskanych  ocenach  ,  

realizowane  będzie poprzez : 

 Narzędziem monitorującym i informującym o postępach uczniów jest dziennik 

elektroniczny.( dopuszcza się  informację e-mailową). Za pośrednictwem  dziennika /e-maila 

uczniowie są zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac lub przesłania 

odpowiednich linków. Tym samym kanałem komunikacji nauczyciel będzie dokonywał 

bieżącego oceniania i informował o tym uczniów oraz ich rodziców.  

Osoby mające trudności z dostępem do dziennika elektronicznego mogą skorzystać z 

komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp (§ 2 pkt 3 rozporządzenia 

MEN z 20 marca 2020 r.). 

 geografia 

1. Systematyczne odczytywanie wiadomości poprzez dziennik elektroniczny. 

2. Bieżące sporządzanie w zeszycie przedmiotowym notatek z lekcji. 

3. Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

4. Prace pisemne ucznia. 

5. Wykonywanie zadawanych ćwiczeń, zadań i innych prac domowych. 

6. Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

7. Przygotowanie projektu lub prezentacji multimedialnej. 

8. Wykonywanie i przesyłanie prac w terminie. 

9. Bieżąca obserwacja pracy ucznia. 

10. Rozmowy podsumowujące, naprowadzające, udzielanie wskazówek uczniom i rodzicom 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego i maila, ocena wyrażona w skali stopniowej. 

W ocenianiu zdalnym podstawową formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów są 

w klasach III sa: 

- zadania do lekcji 

- testy Eduelo 

- aktywność uczniów w trakcie lekcji on-line.  

Zadania są oceniane w skali 1-6 lub +. Mają wagę od 2, 3, 5 w zależności od stopnia 

trudności zadania i zakresu treści.   

Plusy z danego działu będą konwertowane w oceny. Poziom oceny z plusów zależy od 

poziomu i liczby wykonania zadań.Brak zadania oznaczony jest -.  

Ocena końcoworoczna będzie uwzględniała oprócz średniej ocen, systematyczność oraz 

zaangażowanie uczniów. 

 



Matematyka 

 Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość będą oceniani za zadania zdalne, prace 

pisemne (m.in. kartkówki, sprawdziany), karty pracy, odpowiedź ustną podczas zajęć on - 

line, gry i quizy interaktywne 

2. Oceny za aktywność przydzielane będą za aktywny udział w lekcjach on-line. 

3. Każde dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela i poprawnie rozwiązane oceniane 

będą jako aktywność na plusa. Za 5 uzyskanych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

Po sprawdzeniu pracy nauczyciel udzieli uczniowi informacji zwrotnej przez e-dziennik. 

4. Brak oddania obowiązkowego zadania w terminie skutkuje minusem, w sytuacji 

pięciotnego nieprzygotowanie - uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Nieprzygotowanie - uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie 

nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania 

pozostają ważne.  

6. Niedotrzymanie ustalonego terminu oddania pracy zleconej przez nauczyciela jest 

równoznaczne z otrzymaniem jednego minusa. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę 

niedostateczną. 

7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w czasie e-nauczania w sposób i w 

terminie wskazanym przez nauczyciela, np. podczas konsultacji on - line. 

8. Ocenianiu podlegać będą następujące formy pracy ucznia: 

-Odpowiedź ustna - ZOOM 

-Wykonywanie zadań w formie papierowej (prace kontrolne) i przysyłanie skanów lub zdjęć 

przez Librusa, emil lub komunikator 

-Dodatkowe zadania dla chętnych, sprawdzane jak powyżej   

-Tworzenie przez ucznia samodzielnych powtórek lub zadań do lekcji w formie 

interaktywnych gier  

-Ankiety i quizy wysyłane przez nauczyciela. np. kahoot, eduelo, quizizz 

-Notatki z lekcji sprawdzane wyrywkowo przesyłane jako scan lub zdjęcie poprzez Librusa, 

emil lub komunikator - na plusy i minusy 

9. Jeśli uczeń nie będzie mógł z przyczyn technicznych wziąć udziału w teście lub 

odpowiedzi on-line, pisze daną pracę w terminie ustalonym z nauczycielem. 

język niemiecki  

Uczniowie podczas nauczania zdalnego będą oceniani za: aktywność, zadania domowe, prace 

pisemne, karty pracy, quizy online z wydłużonym terminem lub na żywo, tłumaczenia, 

ewentualnie odpowiedzi ustne online lub nagrane. 

Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to Librus, ewentualnie inne platformy lub 

komunikatory wskazane przez nauczyciela. 

1.  Podczas każdej lekcji nauczyciel określa, co będzie podlegało ocenie oraz wyznacza 

termin wykonania danego zadania. 

2.  Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez 

nauczyciela. skutkuje w pierwszej kolejności wpisaniem przez nauczyciela - (minusa). 



Nieprzesłanie poprawy w ciągu kolejnego tygodnia skutkuje wpisaniem oceny 

niedostatecznej za wyznaczone zadanie (tłumaczenie, kartę pracy, ćwiczenia itp.) 

3.  Uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w wyznaczonym przez nauczyciela quizie 

online. Quizy oceniane będą wg procentu poprawnych odpowiedzi zgodnego z WZO. Uczeń, 

który nie przystąpi do quizu z podaną wydłużoną ważnością kodu (np.5 dni), otrzyma ocenę 

niedostateczną. 

4. Wagi ocen pozostają bez zmian. 

 

 wychowanie fizyczne p. Adamus 

 wiedza – oceniana jest na podstawie wykonanych prac multimedialnych oraz quizów i 

testów wiedzy 

 umiejętności – oceniane są na podstawie zdjęć i filmików ukazujących wykonywaną 

przez uczniów aktywność ruchową 

Wychowanie Fizyczne p. Frandofert  

 rozwiązywanie Quizów wiedzy z : siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej, 

wytycznych WHO – postępowanie w przypadku pandemii Koronawirusa. 

  tworzenie filmików ze swojej aktywności fizycznej, tworzenie plakatów i planowanie 

imprezy sportowej, Rowerowy Maj na plakacie, tworzenie prezentacji 

multimedialnych, wykonywanie bilansu żywieniowego i wydatku energetycznego na 

podstawie platformy Potreningu.pl 

 

Edukacja dla Bezpieczeństwa 

  rozwiązywanie testu wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej, tworzenie 

prezentacji multimedialnej. 

 Wszystkie Quiz i testy odbywają się przez platformę internetową a uzyskany wynik w 

postaci zdjęcia lub zrzutu ekranu przesyłany jest do nauczyciela na adres mailowy lub 

przez komunikator Messenger.  

 Prace plastyczne, filmowe i prezentacje multimedialne tworzone są w domu ucznia i 

przesyłane do nauczyciela na adres mailowy lub przez komunikator Messenger.  

Fizyka  

 Aktywność uczniów na platformie Moodle 

 Rozwiązywanie zdań oraz testów za pomocą platformy Moodle 

 Praca własna uczniów na podstawie udostępnionych materiałów na platformie Moodle 

oraz w ramach konsultacji za pomocą komunikatora Discord. 



Chemia 

1) Uczniowie będą rozwiązywali  quizy na Quizizz - uzyskany wynik w postaci 

zdjęcia lub zrzutu ekranu przesyłany jest do nauczyciela na adres mailowy. Ocena 

z quizu będzie z wagą kartkówki lub sprawdzianu.  

2) Uczniowie będą wykonywać prace domowe – notatki, zadania – wysyłane na adres 

mailowy 

3) Wagi ocen pozostają bez zmian  

4) Uczeń będzie informowany przez nauczyciela o swoich postępach za pomocą e-

dziennika 

 


