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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA – 

NAUCZANIE ZDALNE 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter 

przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza 

się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania 

postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji 

zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w 

aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ucznia zdobyte w trakcie nauczania zdalnego. 

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. 

6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. 

 

Procentowe progi ocen: 

 98-100% celujący 

 90-97 bardzo dobry 

 75-89% dobry 

 50-74% dostateczny 

 35-49% dopuszczający 

 mniej niż 34% niedostateczny 

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – matematyka – nauczanie zdalne 

 
  

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z 

wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.   

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:   

 prace na platformach (wcześniejsza informacja o formie, terminie i zakresie 

materiału),  

 wykonane prace (np. zadania domowe, uzupełnione karty pracy, odpowiedzi 

na pytania) są przesyłane przez uczniów w wyznaczonym terminie i za pomocą 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela (np. platforma, e-mail),  

 Jeżeli uczeń ma odesłać wykonaną pracę, nauczyciel każdorazowo określi, co 

należy odesłać, w jakim terminie i na jaki adres.  

 wszystkie zadania są obowiązkowe – uczeń jest zobligowany wykonać 

wszystkie formy pracy zaplanowane przez nauczyciela.  

3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania.  

 

Aneks do przedmiotowego system oceniania SP 1-3 język angielski – nauka 

zdalna: 

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół, na mocy Rozporządzenia MEN o kształceniu 

na odległość, nauczanie odbywa się za pośrednictwem technologii informacyjno -  

komunikacyjnej. Zastosowane pomoce oraz formy nauczania dostosowane są do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz sprzętu dostępnego w domu ucznia i nauczyciela. 

Nauczyciel jest w tej pracy przede wszystkim mentorem i przewodnikiem, który udziela 

wskazówek, kieruje pracą, wyznacza ścieżki kształcenia, docenia drobne sukcesy, ale też 

stawia wymagania dostosowane do możliwości ucznia. Praca ucznia podlega bieżącej ocenie 

postępów dokonanej przez nauczyciela, niekoniecznie ocenie stopniowej, ale też w formie 

krótkiego uzasadnienia mocnych i słabych stron przekazanego w formie ustnej lub pisemnej. 

Ważnym elementem pracy zdalnej jest samoocena ucznia. 

Oceny cząstkowe – opisowe mogą być wystawione za: 



1. Aktywność – nauczyciel docenia starania i zaangażowanie dziecka lub podejmowanie 

się rozwiązania dodatkowych zadań. 

 

2. Zadania – mogą to być zadania sprawdzające poziom opanowania umiejętności 

językowych lub zrozumienia zagadnień leksykalno – gramatycznych. 

 

Nieprzesłanie zleconego zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

bez informacji o powodzie niewysłania skutkuje „nieprzygotowaniem”. Uczniowi 

przysługują 2 „nieprzygotowania” w półroczu. Trzecie i każde kolejne skutkuje 

otrzymaniem oceny  – niewystarczająco. 

Jednocześnie zaznacza się, że „nieprzygotowania” otrzymane do 12 marca 2020r. 

pozostają ważne. 

 

 

Aneks do przedmiotowego system oceniania SP 4-8 język angielski – nauka 

zdalna: 

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół, na mocy Rozporządzenia MEN o kształceniu 

na odległość, nauczanie odbywa się za pośrednictwem technologii informacyjno -  

komunikacyjnej. Zastosowane pomoce oraz formy nauczania dostosowane są do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz sprzętu dostępnego w domu ucznia i nauczyciela. 

Nauczyciel jest w tej pracy przede wszystkim mentorem i przewodnikiem, który udziela 

wskazówek, kieruje pracą, wyznacza ścieżki kształcenia, docenia drobne sukcesy, ale też 

stawia wymagania dostosowane do możliwości ucznia. Praca ucznia podlega bieżącej ocenie 

postępów dokonanej przez nauczyciela, niekoniecznie ocenie stopniowej, ale też w formie 

krótkiego uzasadnienia mocnych i słabych stron przekazanego w formie ustnej lub pisemnej. 

Ważnym elementem pracy zdalnej jest samoocena ucznia. 

 

Oceny cząstkowe w skali 1-6 mogą być wystawione za: 

1. Aktywność – nauczyciel docenia starania i zaangażowanie ucznia 

lub podejmowanie się rozwiązania dodatkowych zadań. 

 

2. Zadania – mogą to być zadania sprawdzające poziom opanowania umiejętności 

językowych lub zrozumienia zagadnień leksykalno – gramatycznych. 

 



Nieprzesłanie zleconego zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

bez informacji o powodzie niewysłania skutkuje „nieprzygotowaniem”. Uczniowi 

przysługują 2 „nieprzygotowania” w półroczu. Trzecie i każde kolejne skutkuje 

otrzymaniem oceny  niedostatecznej. 

Jednocześnie zaznacza się, że „nieprzygotowania” otrzymane do 12 marca 2020r. 

pozostają ważne. 

 

3. Projekt – praca wykonana na temat wyznaczony przez nauczyciela lub wybrany przez 

ucznia za zgodą nauczyciela, wymagająca zastosowania wiedzy z różnych źródeł  

oraz różnych technik pracy. 

 

4. Insta.Ling – przyswajanie słówek z wykorzystaniem platformy e-lerningowej.  

5. Quiz – test na platformie e-nauczanie. 

 

Nauczyciel może zrezygnować z wpisania oceny cząstkowej w przypadku 

stwierdzenia możliwości braku samodzielnej pracy, jeśli praca/zadanie przesłane przez 

ucznia znacznie odbiega od umiejętności, które uczeń wykazywał podczas pracy w 

szkole.  

 

Aneks do kryteriów oceniania – przedmioty biologia , geografia, wiedza o 

społeczeństwie – nauka zdalna 

 

1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a 

oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. 

 

2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

a) wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez 

nauczyciela, a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres 

mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

b) wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako 

załączniki do wiadomości na Librusie 

c) wykonanie zadań na platformach edukacyjnych 

d) rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie e-nauczanie 

e) rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

klasowych) na platformie e-nauczanie  



3. Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Określona zostanie dokładna data i godzina 

testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli 

dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.  

4. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie elektronicznej w ustalonym 

terminie przez nauczyciela.  

5. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę.  

6. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz                 

(w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, 

a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę 

obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).  

7. Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

8. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) - plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 

Aneks do kryteriów oceniania język polski – ocenianie w trybie zdalnego 

nauczania 

 

1. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  

2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane 

ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły. Musi mieć również notatkę z 

lekcji, którą podał nauczyciel. Jeśli notatka jest zadaniem domowym , należy ją 

wykonać.   

3. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami 

obowiązującymi w PZO. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z 

oceną niedostateczną, chyba że zaszły nieprzewidziane okoliczności , które 

uniemożliwiły wysłanie przekazanie pracy(np. problemy z łączem internetowym, 



awaria sprzętu).  Jeśli udowodniona zostanie niesamodzielność pracy , będzie ona  

oceniana na ocenę niedostateczną.  

4. Nauczyciel może przygotować test na platformie e-nauczanie i będzie on oceniony 

zgodnie z kryteriami, które znajdują się w Przedmiotowych Zasadach  Oceniania 

5. Ocena wpisywana do e- dziennika jest opatrzona komentarzem dotyczącym 

ewentualnych błędów.  

6. Uczeń  w ciągu dwóch tygodni ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za 

zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania. 

 

Aneks do kryteriów oceniania nauczanie początkowe – nauczania zdalne 

 

1. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace ucznia z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców i 

uczniów o wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje 

podstawę programową. 

3. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel może wystawić minimum jedną ocenę w 

tygodniu jednak nie więcej niż trzy z poszczególnych edukacji. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne 

 

Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy oraz umiejętności z 

wychowania fizycznego realizowanego w formie on-line, a także zasady informowania 

rodziców i uczniów o postępach w nauce i uzyskanych ocenach 

 

1. Nauczyciel systematycznie przesyła uczniom materiały edukacyjne (linki do filmów, 

artykułów, prezentacji itp.) w zakresie wiedzy oraz zachęcające do podejmowania 

aktywności fizycznej, wynikające z wymagań zawartych zarówno w podstawie 

programowej wychowania fizycznego, jak i realizowanym programie nauczania. 



2. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy 

programowej, zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier 

zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. 

3. Nauczyciel zwraca uwagę by ilość przekazywanych materiałów teoretycznych nie 

była zbyt obszerna. 

4. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie on-line podlega systematycznej i obiektywnej 

ocenie w zakresie wiedzy. 

5. Ocenianiu będą podlegać prace i odpowiedzi uczniów na zadania udostępnione na 

stronie internetowej szkoły, przesłanych za pośrednictwem e-dziennika lub platformy 

edukacyjnej e-nauczanie w dzienniku Librus. 

6. Ponadto każda inicjatywa ucznia również zostanie nagrodzona pozytywną oceną. 

7. Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji oraz 

formę w jakiej należy przesłać efekty pracy. 

8. Oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one jawne zarówno 

dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

9. Wystawiając ocenę, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 

podopiecznych, ich zaangażowanie, wkład pracy, przestrzeganie terminów oddawania 

zleconych prac i zadań. 

10. O postępach ucznia, rodzice są na bieżąco informowani poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego. 

11. Ogólne kryteria oceniania  pozostają nie zmienione i nadal obowiązują te zawarte w 

dotychczasowym przedmiotowym systemie oceniania, zgodnym z aktualnymi 

przepisami prawa, w tym również ze statutem szkoły. 

12. Nauczyciel wystawia ocenę roczną, biorąc pod uwagę zarówno oceny uzyskane w 

trakcie trwania zajęć w szkole oraz te zdobyte przez ucznia w trakcie realizowania 

wychowania fizycznego w formie zdalnej. 

13. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

rocznej. 

14.  Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu wraz z 

dyrektorem szkoły i rodzicami ucznia bądź jego opiekunami prawnymi. 

15. Jeśli na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną 

lub nieklasyfikowaniem, to nauczyciel informuje o tym jego rodziców bądź prawnych 

opiekunów. 



16. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny rocznej uczniowi przysługuje prawo do 

egzaminu poprawkowego na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty z 7 

września 1991 roku z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych z 3 sierpnia 2017 r. oraz innych przepisów prawa 

obowiązujących w dniu przeprowadzenia ww. egzaminu. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – religia – nauczania zdalne 

 

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 indywidualnie.  

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

7. Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – historia  – nauczania zdalne 

 

1. oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na 

pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez 

nauczyciela kryteriami, 

2. odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online, 



3. testy na platformie e-nauczanie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym 

czasie, 

4. dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

kryteriami, 

5. wszystkie prace muszą mieć bibliografię, prace niesamodzielne będą oceniane na 

ocenę niedostateczną, 

6. uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. 

Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną 

 

Aneks do kryteriów oceniania – plastyka – nauczania zdalne 

 

1. W czasie zamknięcia szkół nauczane odbywa się za pośrednictwem technologii 

informacyjno- komunikacyjnej.  

2. Uczniowie pracują na podstawie informacji przesyłanych przez nauczyciela, 

sporządzają krótkie notatki, zapoznają się z wiadomościami, wykonują prace 

plastyczne.  

3. Prace plastyczne ocenianie są według zasad:  

 zgodności z tematem  

 bogactwo treści  

 wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, techniki)  

 wrażliwości  

 samodzielności 

 staranności wykonania.  

 

4. Nauczyciel każdorazowo określa termin wysyłania prac, najczęściej do następnej 

lekcji.  

5. Uczniowie są zobowiązani do terminowego wysyłania prac na wskazany przez 

nauczyciela adres poczty e-mail lub przez komunikator Messenger.  

6. W przypadku niedostarczenia pracy oraz braku informacji o powodzie jej 

nieprzesłania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W uzasadnionych przypadkach 



nauczyciel może przedłużyć termin oddania pracy o jeden tydzień. Oceny 

niedostateczne można poprawić przesyłając zaległe prace w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – technika, muzyka – nauczania zdalne 

 

Muzyka 

1. Przygotowanie oraz nagranie prezentacji wybranego utworu, z wytłumaczeniem 

kolejno potrzebnych chwytów a także melodii do jego wykonania. Dzieci będą 

zobowiązane do odesłania w przeciągu 7 dni swoich umiejętności i postępów na 

platformie edukacyjnej lub w dowolnej formie przez Internet. (Kto nie ma możliwości 

odesłania,  będzie mógł zaliczyć po powrocie do szkoły) 

2. W razie jakichkolwiek problemów dostępna będzie konsultacja on-line na w/w 

platformie zarówno w temacie problemów z zagraniem utworu a także z jego 

zaśpiewaniem. 

3. Rozwiązywanie kart pracy związanych z tematyką muzyczną, polegających w 

znacznej mierze na rozwoju i wykorzystaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem 

oraz po wcześniejszym zapoznaniu się z lekcja nagrana na platformie YT. 

Technika 

1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione po powrocie do szkoły. 

2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron 

internetowych, lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać 

minimum odpowiedzi na pytania zawarte w formatce lekcji. Oceny za przygotowanie 

notatki otrzymają po powrocie do szkoły. 

3. Jeśli w formatkach lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest 

zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć film. 

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania – informatyka – nauczania zdalne 

 

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w czasie nauczania zdalnego nie odbiega 

zbytnio do podstawowego PSO. 

1. Nadal obowiązują wagi ocen od 1 do 3 w zależności od stopnia trudności ocenianego 

zadania. 

2. Nadal obowiązuje konieczność informowania ucznia o terminie głównych 

sprawdzianów lub testów z tygodniowym wyprzedzeniem oraz o przewidywanej 

wadze oceny za to zadanie. 

3. Nadal istnieje możliwość poprawy uzyskanej przez ucznia oceny w terminie 2 tygodni 

od dnia uzyskania oceny lub innym określonym przez nauczyciela terminie. Jednak 

może to ulec zmianie w tych nieco skomplikowanych warunkach pracy zdalnej. 

Chodzi przede wszystkim o możliwość łączenia przez nauczyciela uczniów 

poprawiających oceny w grupy i określania im terminów oraz warunków poprawy 

oceny. 

4. Nadal obowiązuje ważność liczenia oceny poprawianej i poprawionej do średniej 

ocen. 

5. Nadal istnieje konieczność poprawy uzyskanej przez ucznia oceny niedostatecznej w 

terminie 2 tygodni od dnia uzyskania oceny lub innym określonym przez nauczyciela 

terminie. Jednak również może to ulec zmianie w tych nieco skomplikowanych 

warunkach pracy zdalnej. Chodzi przede wszystkim o możliwość łączenia przez 

nauczyciela uczniów poprawiających oceny w grupy i określania im terminów oraz 

warunków poprawy oceny. 

6. Nadal wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, 

że uczeń musi posiadać z nich ocenę , a brak zaliczenia skutkować może oceną 

niedostateczną. 

7. Nadal istnieje możliwość uzyskania przez ucznia oceny dodatkowej za pracę własną 

ucznia wykraczającą poza ramy programu nauczania. Przedstawienie pracy 

dodatkowej musi jednak zostać poprzedzone konsultacją z nauczycielem, mającą na 

celu określenie formy i terminu dostarczenia takiej pracy. 

8. Do systemu oceniania dochodzą nowe formy uzyskiwania przez uczniów ocen: 

 test w formie elektronicznej, 



 sprawdzian w formie elektronicznej, 

 ćwiczenie w formie pracy własnej ucznia w domu, 

 ćwiczenie online na polecenie nauczyciela, 

 aktywność ucznia (lub jej brak) podczas pracy zdalnej tzn.: zaangażowanie, 

terminowość odbierania i wysyłania materiałów edukacyjnych, uczestnictwo w 

testach oraz ćwiczeniach itp., 

 umiejętność ucznia (lub jej brak) radzenia sobie z nowymi technologiami 

wykorzystywanymi podczas pracy zdalnej. 

9. Istnieje możliwość zmiany przez nauczyciela oceny uzyskanejprzez ucznia podczas 

pracy zdalnej z następujących powodów:  

 ze względu na nieprecyzyjny system automatycznego oceniania np. na 

platformie e-Nauczanie tzn. konieczność: podwyższenia oceny o „+” lub 

obniżenia oceny o „-” 

 niesamodzielnej pracy ucznia. 

10. Informacja na temat testów i sprawdzianów przygotowanych w wersji elektronicznej 

opatrzona będzie dodatkowo dokładną datą i godziną dostępu do testu oraz czasem 

jaki będzie przeznaczony na jego rozwiązanie. 

 

Aneks do kryteriów oceniania – język niemiecki – nauczania zdalne 

 

W okresie zamknięcia szkół, na mocy Rozporządzenia MEN o pracy zdalnej, nauczanie 

odbywa się za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zastosowane 

pomoce oraz formy nauczania dostosowane są do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

sprzętu dostępnego w domu ucznia i nauczyciela. Nauczyciel jest w tej pracy  przede 

wszystkim mentorem i przewodnikiem, który udziela wskazówek, kieruje pracą, wyznacza 

ścieżki kształcenia, docenia drobne sukcesy, ale też stawia wymagania dostosowane do 

możliwości ucznia. Praca ucznia podlega bieżącej ocenie postępów dokonanej przez 

nauczyciela, niekoniecznie ocenie stopniowej, ale krótkiemu uzasadnieniu mocnych i słabych 

stron przekazanych w formie ustnej lub pisemnej. Ważnym elementem podczas pracy zdalnej 

jest samoocena ucznia.  

Oceny cząstkowe w skali 1-6 mogą być wystawione za: 



1. Aktywność – nauczyciel docenia starania dziecka lub podejmowanie się rozwiązania 

dodatkowych zadań. 

2. Zadania (praca zdalna) – mogą to być zadania sprawdzające poziom opanowania 

umiejętności językowych lub zrozumienia zagadnień leksykalno – gramatycznych. 

Nieprzesłanie zleconego zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, bez 

informacji o powodzie niewysłania skutkuje nieprzygotowaniem. Uczniowie 

przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze. Trzecie i każde kolejne skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej z wagą 1. Jednocześnie zaznacza się, że 

nieprzygotowania otrzymane w okresie do 12 marca pozostają ważne. 

3. Projekt – praca wykonana na temat wyznaczony przez nauczyciela lub wybrany przez 

ucznia za zgodą nauczyciela, wymagająca zastosowania wiedzy z różnych źródeł oraz 

różnych technik pracy. 

4. Insta.Ling – przyswajanie słówek z wykorzystaniem platformy e-lerningowej. W 

okresie pracy zdalnej oceny za Insta.Ling mają wagę 1. 

5. Quiz-Test na platformie e-nauczanie. Quiz/Test nie musi odpowiadać sprawdzianowi, 

czy testowi pisanemu do tej pory. Może on sprawdzać poziom umiejętności 

językowych lub rozumienia  zagadnień leksykalno – gramatycznych. Quizy służą 

również utrwalaniu materiału, nie każdy quiz/test musi podlegać ocenie. 

Nauczyciel może zrezygnować z wpisania oceny cząstkowej w przypadku stwierdzenia 

możliwości braku samodzielnej pracy. Jeśli praca/ zadanie przesłane przez ucznia 

znacznie odbiega od umiejętności, które uczeń wykazywał podczas pracy w szkole.  

Wszystkie oceny wystawiane w okresie pracy zdalnej mają wagę 1. 

 

 


