
 
 
 

                    ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 
          Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 
                    z Oddziałami Integracyjnymi 

             im. Bronisława Chącińskiego w Łukowie 
 

z dnia 25 marca 2020 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Przedmiotowych Zasad Oceniania,  
obowiązujących podczas kształcenia zdalnego 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 4 Rozporządzenia MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie  
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)  
 
Zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Ustalam, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 
oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, poprzez wprowadzenie 
Przedmiotowych Zasad Oceniania, obowiązujących podczas kształcenia zdalnego, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Ogólne kryteria oceniania uczniów, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 
nie ulegają zmianie, znajdują się w PZO na stronie internetowej szkoły. Dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów w okresie 
zdalnego nauczania pozostają bez zmian. Przy ustaleniu oceny nauczyciel bierze pod 
uwagę indywidualne możliwości ucznia, jego predyspozycje intelektualne, dysfunkcje 
zaobserwowane przez nauczyciela, jak również potwierdzone orzeczeniem i opinią  
z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 
 
§ 3. Polecam Administratorowi dziennika elektronicznego o przekazanie poprzez  
wiadomość w e-dzienniku, każdemu rodzicowi i uczniowi dokument, o którym mowa  
w § 1. 
 
§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr12/2020 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. B. Chącińskiego w Łukowie z dnia 25.03.2020   

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  
Obowiązujące podczas kształcenia zdalnego 

 
Ogólne kryteria oceniania uczniów, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny nie 

ulegają zmianie, znajdują się w PZO na stronie internetowej szkoły. Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczniów w okresie zdalnego nauczania pozostają bez zmian. 

Przy ustaleniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia, jego predyspozycje 

intelektualne, dysfunkcje zaobserwowane przez nauczyciela, jak również potwierdzone orzeczeniem  

i opinią z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

 

Klasy I-III  

         
 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA   
 

Zasady stosowane przy nauczaniu zdalnym, formy sprawdzania postępów uczniów oraz zadania, które będą 

podlegały ocenie podczas nauczania zdalnego realizowane na poszczególnych poziomach edukacyjnych (kl. I – II 

– III) 

1. Zasady oceniania stosowane przy nauczaniu zdalnym 

 ocena w edukacji wczesnoszkolnej  ma charakter opisowy, zawiera coś pozytywnego, pełni funkcje motywującą i 

jest przekazywana rodzicom drogą elektroniczną 

 uczeń oceniany jest za podjęcie pracy oraz stopień zaangażowania w wykonywane zadania 

 uczeń jest równomierne obciążany zajęciami  w poszczególnych dniach tygodnia 

 zajęcia będą zróżnicowane w każdym dniu w zależności od treści przedmiotowych i tematyki 

 zajęcia będą dostosowane  do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, w tym   uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, objętych pomocą PP, uczęszczających na zajęcia  rewalidacyjne 

 w zajęciach będą uwzględnione zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów  

z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu 

oraz wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

 kształcenie z użyciem monitorów ekranowych będzie naprzemiennie łączone z wykorzystaniem narzędzi 

tradycyjnych np. zeszyt czy podręcznik 

 nauczyciele będą zwracać uwagę na ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć np. wychowanie fizyczne, ed. 

muzyczna 

  uaktualniane i wykorzystywane będą materiały udostępniane przez nauczyciela np.: materiały własne, linki do 

stron internetowych 

 wykorzystywane będą wybrane materiały rekomendowane przez MEN ze stron   

www.gov.pl  i platformy edukacyjnej  www.epodreczniki.pl 

 na bieżąco wykorzystane będą  podręczniki i ćwiczenia z Elementarza Odkrywców Nowa Era 

 dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych treści i materiały zlecane przez nauczyciela prowadzącego 

będą na bieżąco dostosowywane do indywidualnych potrzeb rozwojowych,  edukacyjnych oraz możliwości 

ucznia. 

2. Formy sprawdzania postępów uczniów 

 ocenianiu opisowemu będą podlegać: 

 wykonane ćwiczenia w kartach pracy, prace pisemne i prace domowe w zeszytach przedmiotowych  oraz prace 

dla chętnych, które rodzice odeślą do nauczyciela na podany adres mail lub nr telefonu w ciągu trzech dni od 

zamieszczenia w e-dzienniku 

 aktywność uczniów wskazująca na  udział w quizach, zadaniach, grach,  testach ortograficznych i 

matematycznych, dyktandach online, oglądaniu filmów edukacyjnych, działaniach prozdrowotnych, słuchaniu 

muzyki i pracach dla chętnych 

http://www.gov.pl/
http://www.epodreczniki.pl/


 prace do sprawdzenia np.: prace plastyczno - techniczne będą oceniane opisowo  

i mogą być przesyłane drogą   mailową lub mms-em   (w ciągu tygodnia od zamieszczenia tematu pracy) lub 

należy je gromadzić w teczce i przedstawić po powrocie do szkoły 

 

Uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności oceniany jest za: 

 podejmowaną jakakolwiek aktywność: samodyscyplina ucznia w zdalnej pracy, wykonywanie poleceń 

nauczyciela, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń 

 zaangażowanie w wykonywanie prac w domu 

 stopień poprawności zrealizowanych zadań i przesłanie jej drogą elektroniczną do nauczyciela  

 ocena opisowa po odesłaniu kart pracy i słowna, podczas rozmowy telefonicznej 

 uwzględniamy możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia np.: przez telefon, dziennik 

elektroniczny, sms, mail oraz informowanie rodziców o dostępnych materiałach i postępach ucznia w dzienniku 

elektronicznym lub mailem 

 

3. Przewidywane zadania, które podczas nauczania zdalnego będą podlegały ocenie:  

            Klasy 1 

  ćwiczenie pisania w liniaturze poznawanych liter;  

  budowanie zdań; 

  pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi; 

  ćwiczenie zapisu poznawanych liczb; 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; 

 rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w zakresie 20; 

 obliczenia pieniężne i zegarowe; 

 obserwacja przyrody; 

 wykonywanie prac plastyczno-technicznych na dany temat; 

 słuchanie piosenek; 

 stosowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej; 

               Klasy 2 

  pisownia wyrazów z u i ó, ż i rz, h i ch; 

 znajomość rzeczowników i czasowników; 

  formułowanie wypowiedzi pisemnych; 

  notatki sporządzone na podstawie filmów edukacyjnych oraz doświadczeń przyrodniczych; 

 sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; 

 umiejętność mnożenia i dzielenia w zakresie 30; 

 rozwiązywanie zadań tekstowych; 

 obliczenia kalendarzowe, miarowe, wagowe, pieniężne, zegarowe, pojemności; 

 umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 100 

 prace plastyczno-techniczne; 

 znajomość utworów i piosenek z repertuaru klasy 2; 

 znajomość zasad bezpieczeństwa, profilaktyki i zadań prozdrowotnych; 

 

              Klasy 3 

 sprawdzanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; 

 znajomość zasad ortograficznych i zastosowania ich w praktyce; 

 umiejętność układania zdań i krótkich tekstów; 

 znajomość podstawowych działań matematycznych: dodawanie i  w odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w 

poznanym zakresie, wykonywanie obliczeń na dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym; 

 umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych o różnym stopniu trudności; 

 umiejętność wykorzystania wiadomości w praktyce: zegar, czas, obliczenia kalendarzowe, jednostki masy, miary 

i pieniędzy; 

 oglądanie filmów przyrodniczych, obserwacja przyrody;  

 wykonywanie prac plastyczno – technicznych; 

 słuchanie muzyki i piosenek; 

 stosowanie zasad bezpieczeństwa, szczególnie w sieci, profilaktyki i zadań prozdrowotnych; 

 



JĘZYK ANGIELSKI      KLASY 1-3 

 

1. Zasady oceniania nauczania zdalnego 

Podczas nauczania zdalnego z języka angielskiego będzie obowiązywała ocena opisowa  

 

      2. Formy sprawdzania nauczania zdalnego 

- Ocenianiu będą podlegać sprawdziany, kartkówki, prace domowe oraz prace dla chętnych, które rodzice odeślą 

do nauczyciela (na podany w e-dzienniku adres email) w przeciągu trzech dni od zamieszczenia w e-dzienniku.  

- Sprawdziany będą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem  

-  Kartkówki z określonego wcześniej zakresu materiału do przygotowania  

 

     3. Metody pracy podczas nauczania zdalnego 

- Nauczyciel wysyła materiał w zakresie przeznaczonym dla danej klasy przez e-dziennik.       

 - Wiadomość zawiera informacje dotyczące ćwiczeń leksykalno – gramatycznych, odnośniki do filmików, 

prezentacji multimedialnych do obejrzenia, prace domowe, karty pracy oraz udostępnia ćwiczenia, testy, quizy i 

gry językowe, pomocne w realizacji podstawy programowej i nabywaniu przez uczniów nowej wiedzy i 

umiejętności.                                         

  - Uczeń korzysta również z materiałów dydaktycznych dostępnych na stronie internetowej macmillan.pl/ w 

strefie ucznia, zwłaszcza nagrań mp3 do podręcznika 

 

4.Przewidywane zadania, które podczas nauczania zdalnego będą podlegały ocenie: 

Nauczyciel ocenia zadane prace domowe, przesłane karty pracy oraz udostępnione ćwiczenia i testy 

 

 

EDUKACJIA INFORMATYCZNA       KLASY 1-3  

 

Kontakt z uczniami /rodzicami: 
- dziennik elektroniczny 

- e-mail (wskazany przez rodzica), 

- inne za zgodą rodziców 

 

Edukacja informatyczna będzie opierała się na realizacji programu nauczania 

z uwzględnieniem: 

 możliwości psychofizycznych uczniów, 

 zróżnicowania   treści zajęć, 

 zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną z uwzględnieniem 

czasu korzystania z urządzeń (komputer, telefon) oraz ich dostępności w domu. 

1.Na zajęciach edukacji informatycznej uczeń jest oceniany za: 

a) umiejętność podstawowej obsługi komputera i wybranych programów  

b) zaangażowanie w wykonywanie prac pozalekcyjnych 

c) stopień poprawności zrealizowanych zadań  

2. Uczniowie oceniani są oceną opisową. Nauczyciel zwraca uwagę na mocne strony i wskazuje, co jeszcze uczeń 

powinien poćwiczyć.  

 

 

RELIGIA    KLASY 1-8 

1. Zasady oceniania stosowane przy nauczaniu zdalnym: 

-uczeń oceniany jest za podjęcie pracy i stopień zaangażowanie w wykonywane zadania 

-w zajęciach będą wykorzystywane urządzenia: komputer, telewizor, 

-będą wykorzystywane dotychczasowe narzędzia pracy tradycyjne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt  

-systematycznie uaktualniane i wykorzystywane będą materiały udostępniane przez nauczyciela takie jak: linki 

do stron internetowych CKE, gov.pl, inne, materiały rekomendowane przez KEP 

-zajęcia są dostosowanie do możliwości psychofizycznych ucznia, w tym uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, objętych pomocą PP, uczęszczających na zajęcia  

2.  Formy sprawdzania postępów uczniów 

  ocenianiu będą podlegać wykonane:  ćwiczenia w kartach pracy, zeszytach ćwiczeń,                  

przedmiotowych oraz prace dla chętnych przesłane w e-dzienniku lub e-mailem 

3. Przewidywane zadania, które podczas nauczania zdalnego będą podlegały ocenie: 

-wykonane prace plastyczne 

-wykonywanie pracy na komputerze w programie PowerPoint oraz dokumencie Word 



Klasy IV-VIII 

 

JĘZYK POLSKI              KLASY 4-8 

 

Nauka będzie opierała się na realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem: 

 równomiernego obciążenia ucznia zadaniami polonistycznymi  w danym dniu, 

 możliwości psychofizycznych uczniów, 

 zróżnicowania   treści zajęć /zadań polonistycznych, 

 zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń elektronicznych i ich dostępności w domu, 

 wykonywania zadań w czasie najbardziej optymalnym dla ucznia. 

Wiadomości ucznia są oceniane zgodnie z opracowanymi kryteriami za: 

 
 

 pisemne formy wypowiedzi, 

 prace domowe, 

 wykonanie zadań podsumowujących wprowadzone treści z: ortografii, gramatyki, literaturoznawstwa, 

 samokształcenie, 

 prace projektowe, 

 prace dla chętnych. 

 

Strategia oceniania: 

 

1. Na języku polskim stosuje się: 
 
- ocenianie sumujące - podsumowujące pracę ucznia, czyli określające na ile opanował on dane 

zagadnienie 
 
- elementy oceniania kształtującego (OK) - według którego najistotniejsze jest ustalanie kryteriów 

oceniania – wskazywanie na to, co jest najważniejsze i na co uczniowie powinni zwrócić szczególną uwagę. 

Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, jak też to, co 

powinien wykonać inaczej. 
 

2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów i ich aktywność są oceniane wg przyjętej cyfrowej skali ocen 1-6. Dopuszcza się 

stawianie znaków „+” i „-”przy ocenach cząstkowych. 

3. Uczeń dwa razy w ciągu roku otrzymuje ocenę klasyfikacyjną – śródroczną i roczną. 

4. Ocena końcowa jest dokonywana za cały rok nauki. 

5. Żadna z ocen końcowych nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych. 

6. Oceny cząstkowe mają różną wagę: 

 
 

 waga 50% (kolor ocen czerwony): prace pisemne na zadany temat – dłuższa forma wypowiedzi, wykonanie kart 

pracy, będących podsumowaniem poszczególnych działów.  
  

 waga 30% (kolor ocen niebieski): wybrane prace domowe, prace projektowe. 

 

 waga 20% - (kolor ocen czarny):  prace dla chętnych. 

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – ZASADY: 

 uczeń pozna cele – te informacje będą  dostarczone przez nauczyciela w formie poleceń do wykonania określonego 

zadania, 

 wykorzystanie zasobów rekomendowanych przez MEN oraz innych, wybranych przez nauczyciela, 

 informacja zwrotna - z wykorzystaniem e-dziennika: od nauczyciela do ucznia, aby uczeń wiedział, co zrobił 

dobrze i co i jak ma poprawić; od uczniów do nauczyciela, aby nauczyciel ją wykorzystywał do modyfikacji 

dalszego nauczania, 

 uczynienie procesu uczenia się ciekawym dla ucznia – możliwość wykorzystania w pracy edukacyjnej platform, 

portali, serwisów edukacyjnych, bibliotek cyfrowych, pasm szkolnych TVP, 

 ograniczenie oceniania przy pomocy stopni na rzecz zdobywania przez uczniów informacji zwrotnej wynikającej 

z korzystania z zadań zamieszczonych różnych platformach edukacyjnych, 



 budowanie odpowiedzialności uczniów za własny proces uczenia się – tu najbardziej: samodzielność w 

dochodzeniu do rozwiązania, wybór, refleksja uczniowska i współpraca z nauczycielem poprzez terminowe 

wysyłanie zadań,  

 udostępnione nauczycielowi do sprawdzenia  prace uczniów będą ocenione wg obowiązującego w szkole PZO, 

 termin wykonania zadań ustala nauczyciel, 

 wysłane prace nauczyciel przechowuje na dysku do końca roku szkolne 

 

JĘZYKI OBCE         KLASY IV-VIII 

język angielski, język niemiecki, język rosyjski 

 

1. Ocenianie ma na celu: 

 informować uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, 

 pomagać uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 zapobiegać niepowodzeniom, 

 motywować uczniów do dalszej pracy, 

 informować rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

2. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

3. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni 

specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 

trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające sprostanie wymaganiom. 

4. Ocenianiu podlegają sprawności językowe: rozumienie teksty czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie 

5. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia: 

W obecnej sytuacji odchodzimy od sprawdzania wiedzy i umiejętności w formie sprawdzianów. Będziemy 

koncentrować się na bieżącej pracy uczniów, ich zaangażowaniu, aktywności i systematyczności. 

6. Do form sprawdzania osiągnięć uczniów należą 

 prace domowe dla wszystkich uczniów, które uczeń ma obowiązek odesłać na wskazany przez nauczyciela adres 

email w ciągu trzech dni. 

 prace domowe dla chętnych 

 prace wynikające ze specyfiki przedmiotu – wypracowania, prezentacje, zadania interaktywne, inne zadania 

 ćwiczenia powtarzające i utrwalające materiał 

7. Sposoby egzekwowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 Za wykonane zadania i postawę uczniowie będą mogli uzyskać ocenę lub ,,+”. Trzy znaki ,,+”  równają się 

ocenie bardzo dobrej. Jeśli uczeń nie wykona zadania może otrzymać,, -„. Trzy znaki ,,– ‘’ równają się ocenie 

niedostatecznej. 

 Poprawność wykonania pracy domowej  lub jej brak, za wykonanie dodatkowych prac dla chętnych uczniów, 

przygotowanie informacji, ciekawostek uczeń otrzymuje (+) lub ocenę. 

8. Oceny wystawiane są systematycznie i na bieżąco wpisywane przez nauczyciela do dziennika elektronicznego. 

9. Uczeń w razie trudności z zadanym materiałem może zwrócić się o pomoc do nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia poprzez edziennik lub email.  

10. Nauczyciele języków obcych będą systematycznie zamieszczać w dzienniku elektronicznym w ilości stosownej 

do liczby godzin w tygodniu przypadającej na język obcy w zakładce wiadomości, wskazówki dla uczniów 

dotyczące realizowania danych treści, a w zakładce praca domowa, zadania do samodzielnego wykonania. 

Wybrane przez nauczyciela prace domowe będą oceniane. 

11. Praca domowa przesyłana drogą mailową do nauczyciela powinna zawierać imię, nazwisko oraz klasę ucznia. 

12. Uczeń zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, systematycznej nauki, terminowego 

odrabiania zadawanych prac domowych, pisania w sposób samodzielny prac kontrolnych. 

13. Metody pracy podczas nauczania zdalnego: nauczyciel wysyła przez edziennik ćwiczenia leksykalno – 

gramatyczne, filmiki, prezentacje multimedialne do obejrzenia, prace domowe, karty pracy, oraz udostępnia 

ćwiczenia, testy, quizy i gry językowe, które mają wartość edukacyjną i będą się przyczyniać do realizacji 

podstawy programowej i nabywania przez uczniów nowej wiedzy i umiejętności. Korzysta również z materiałów 

dydaktycznych dostępnych na stronach internetowych wydawnictw językowych oraz innych materiałów 

dostępnych w Internecie. 

14. Sposoby kontaktów z uczniami i rodzicami: dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, poczta 

elektroniczna. 

 

 

 



HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Przedmiotem oceny są: 

 

 pisemne formy wypowiedzi, 

 praca projektowa (rozwiązania trudnych nietypowych zadań, problemów, gromadzenie notatek, prac plastycznych, 

plakatów itp.),  

 aktywność, 

 prace domowe,  

 prace dla chętnych. 

 

Zasady oceniania: 

 Stosuje się ocenianie sumujące oraz elementy oceniania kształtującego (OK), według którego najistotniejsze jest 

ustalanie kryteriów oceniania – wskazywanie na to, co jest najważniejsze i na co uczniowie powinni zwrócić 

szczególną uwagę. Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił 

dobrze, jak też to, co powinien wykonać inaczej. 

 Oceny cząstkowe mają różną wagę: 

Waga 50% (kolor czerwony w dzienniku): 

- pisemne formy wypowiedzi, 

- praca projektowa (rozwiązania trudnych nietypowych zadań, problemów, gromadzenie notatek, prac 

plastycznych, plakatów itp.), 

Waga 30%  (kolor niebieski w dzienniku) 

- prace domowe,  

- prace dla chętnych. 

Waga 20% (kolor czarny w dzienniku): 

- aktywność 

 

 Podczas nauki wykorzystywane będą wybrane materiały rekomendowane przez MEN ze stron  www.gov.pl , 

platformy edukacyjnej  www.epodreczniki.pl , jak również wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych np. zeszyt czy 

podręcznik. 

 Uczeń oceniany jest za podjęcie pracy oraz stopień zaangażowania i motywacji w wykonywane zadania. 

 Zajęcia są dostosowanie  do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, w tym   uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, objętych pomocą PP.  

3. Sprawdzanie postępów uczniów 

 

 Uczniowie i rodzice są informowani o celach lekcji, dostępnych materiałach i postępach ucznia za pomocą 

dziennika elektronicznego lub drogą mailową. 

 Wykonane zadania uczniowie lub ich rodzice odsyłają do nauczyciela na podany adres mail lub nr telefonu  w 

terminie podanym przez nauczyciela. 

 Prace uczniów będą ocenione zgodnie z obowiązującym PZO. 

 

PRZYRODA 

 

1. Do form sprawdzania osiągnięć uczniów należą: 

a) praca klasowa ( przesłana na adres e-mail lub umieszczona o rozwiązania na dysku Google lub OneDrive) 

- obejmuje materiał z ostatniego działu 

- zapowiedziana na tydzień wcześniej 

- poprzedzony lekcją powtórzeniową 

b) prace domowe, 

c) aktywność w pracy pozalekcyjnej -  prace dla chętnych (plakat, prezentacja, wypowiedź pisemna itp.) 

d) aktywność na lekcji ( krótkie testy wykonywane podczas zajęć, opracowane pytania) 

 

2. Sposoby egzekwowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- prace domowe oraz aktywność uczniów na zajęciach, oceniane są + lub -, z trzech znaków wystawiane są 

oceny 

- aktywność w pracy pozalekcyjnej oceniane są w skali 2-6, +, -, 

- nauczyciel określi czas i sposób przekazania zleconej do wykonania pracy (np. przesłanie jej na adres e-mail, 

zrobienie zdjęcia i przesłanie na e-mail, rozwiązanie testu na dysku Google lub OneDrive) 

3. Sposób kontaktów z uczniami i rodzicami: 

-dziennik elektroniczny (zakładka zadania domowe, lub poprzez wiadomości) 

http://www.gov.pl/
http://www.epodreczniki.pl/


-e-mail (wskazany przez rodzica i nauczyciela) 

4. Do realizacji treści wynikających z podstawy programowej wykorzystywane będą: 

- podręczniki 

- strona e - podreczniki.pl.  

- materiały umieszczane na dysku Google, OneDrive 

- inne portale edukacyjne  

 

GEOGRAFIA 

 

Ocenie podlegają osiągnięcia uczniów  w zakresie: 

 

     1. Przyswajania wiadomości: 

 opanowanie podstawowych  pojęć geograficznych, 

 znajomość pojęć i zjawisk geograficznych wykraczających poza podstawę programową 

 z zeszytu ćwiczeń, są one traktowane również jako notatka z lekcji, której, należy się nauczyć 

 

      2. Umiejętności :                                              

 rozumienia i sprawnego posługiwania się pojęciami geograficznymi 

 wykonywania i czytania wykresów, diagramów, rysunków poziomicowych 

 wyszukiwania, odczytywania i interpretowania informacji z tekstów, map o różnej treści 

 posługiwania się skalą, określania współrzędnych geograficznych, obliczania wysokości względnych 

 korzystania z różnych źródeł informacji (w tym środki masowego przekazu) 

 stosowania poznanych wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych,  

 zwięzłe formułowanie wniosków, wykrywanie zależności i ich uzasadnianie. 

 analizowanie i interpretowanie danych z wykresów, plansz, informacji ze środków masowego przekazu 

 charakteryzowania warunków geograficznych danego miejsc, obszaru. 

 

 3. Postawy  

 aktywności podczas pracy zdalnej  

 systematyczności i samodzielności w wykonywaniu pracy domowej 

 wyszukiwanie danych i informacji potrzebnych na lekcje i ich zastosowanie 

 przygotowanie prezentacji multimedialnej, folderów,  referatu,  itp. prac dla chętnych 

 

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia: 

 

W obecnej sytuacji odchodzimy od typowego sprawdzania wiedzy i umiejętności w formie sprawdzianów. 

Będziemy koncentrować się na bieżącej pracy uczniów, ich zaangażowaniu, aktywności i systematyczności. 

 

Ocenie będą podlegały następujące zadania i postawy: 

- ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 

- prace pisemne na zadany temat 

- plakaty 

- prezentacje 

- quizy multimedialne 

- zaangażowanie 

- podejmowanie się wykonania prac dodatkowych. 

 

Sposoby egzekwowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

Nauczyciel będzie przekazywał materiały uczniom poprzez e – dziennik w zakładce WIADOMOŚCI oraz 

PRACA DOMOWA, natomiast uczniowie będą zobowiązani do udokumentowania swojej pracy poprzez: 

- przesłanie pracy poprzez pocztę e – mail na adres wskazany przez nauczyciela, 

- przesłanie zdjęcia wykonanej pracy poprzez pocztę e – mail na adres wskazany przez nauczyciela lub przez 

Messenger, 

- wykonanie pracy na platformie multimedialnej wskazanej przez nauczyciela. 

Przy każdej pracy nauczyciel wskaże sposób, w jaki uczeń przekaże wykonane zadanie. 

Za wykonane zadania i postawę uczniowie będą mogli uzyskać ocenę lub +. Trzy znaki + równają się ocenie 

bardzo dobrej. Jeśli uczeń nie wykona zadania może otrzymać -. Trzy znaki – równają się ocenie 

niedostatecznej. 



 

Treści geograficzne wynikające z podstawy programowej będziemy realizować wykorzystując: podręcznik 

i zeszyt ćwiczeń, atlas (w formie papierowej lub mapy multimedialne), a także zasoby multimedialne, m.in. ze 

stron: epodreczniki.pl, scholaris.pl, online.seterra.com, toporopa.eu, quizizz.com, wordwall.net, geografia24.pl 

 

BIOLOGIA 

 

Ocenie podlegają osiągnięcia uczniów w zakresie: 

1/ przyswajania i operowania informacjami biologicznymi i przyrodniczymi: 

 posługiwanie się terminologią biologiczną, 

 

 rozumienia tekstu, pojęć/definicji i informacji biologicznych 

 odczytywania informacji z różnych źródeł. 

 

2/ umiejętności posługiwania się i wykorzystania w praktyce wiadomości biologicznych: 

 umiejętności rozwiązywania typowych zadań, 

 umiejętności rozwiązywania zadań złożonych i problemowych, 

 

3/ posługiwania się językiem biologicznym: 

 zwięzłe formułowanie swoich myśli i zamierzeń przy rozwiązywaniu problemów  

    biologicznych, formułowanie wniosków, wykrywanie zależności i ich uzasadnianie. 

4/ aktywności biologicznej: 

 wykorzystania właściwego języka  w komunikowaniu się, stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do 

rozwiązywania zadań z życia codziennego, sposobów prezentowania pracy, 

 wykorzystanie urządzeń technicznych do wykonywania zadań, wykresów, opisów itp. 

 systematyczności i samodzielności w odrabianiu prac domowych 

 wykorzystanie wykresów, plansz, modeli, informacji pochodzących ze środków masowego przekazu, 

 wyszukiwanie danych i informacji potrzebnych na lekcje w okresie zdalnego nauczania i ich zastosowanie. 

 

 

 

Ocena wiadomości i umiejętności uczniów: 

 Zdalne nauczanie z biologii będzie polegało na wykorzystaniu platformy epodręczniki.pl w celu realizowania 

podstawy programowej i zadawaniu uczniom pracy samodzielnej po realizowanych tematach w formie testów 

zamkniętych, znajdujących się na końcu jednostki tematycznej oraz śledzenie przez nauczyciela postępów 

uczniów w nauce przy wykorzystaniu modułu do śledzenia postępów. 

 Po wskazanym przez nauczyciela i przeczytanym oraz przeanalizowanym przez ucznia temacie na platformie 

epodręczniki.pl, uczeń zobowiązany będzie do wykonania wskazanego przez nauczyciela testów lub jego części 

(wybrane zadania). 

 Uzyskane przez uczniów wyniki procentowe powyższych testów będą podstawą do dokonania przez nauczyciela 

oceny jego pracy. 

 Uzyskane przez uczniów oceny w okresie zdalnego nauczania są równoważne czyli posiadają tę sama wagę 30 

oraz są wpisane do dziennika elektronicznego kolorem niebieskim, są traktowane jako kartkówka/odpowiedź. 

 Uczeń będzie miał szansę uzyskać ocenę dodatkową dla osób chętnych. Będzie to ocena o wadze 20, oznaczona 

w dzienniku kolorem czarnym i traktowana jako aktywność ucznia. Temat oraz metoda wykonania i przekazania 

do sprawdzenia dodatkowych prac będą udostępniane uczniom poprzez dziennik elektroniczny. 

 Uczeń ma szansę poprawy każdej oceny w ciągu dwóch tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

na indywidualną prośbę ucznia, przy udzieleniu wskazówek przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

 

FIZYKA 

 

Ocenie podlegają osiągnięcia uczniów w zakresie: 

 

1/ przyswajania i operowania informacjami z fizyki: 

 posługiwanie się terminologią i faktami, 

 stosowanie algorytmów, praw, twierdzeń, wzorów, jednostek  i definicji, 



 rozumienia tekstu, pojęć/definicji i informacji, 

 odczytywania informacji z różnych źródeł. 

 

2/ umiejętności posługiwania się i wykorzystania w praktyce wiadomości matematyczno –  przyrodniczych: 

 umiejętności rozwiązywania typowych zadań, 

 umiejętności rozwiązywania zadań złożonych i problemów 

 

3/ posługiwania się językiem fizyki: 

 zwięzłe formułowanie swoich myśli i zamierzeń przy rozwiązywaniu problemów  

        matematyczno – przyrodniczych, formułowanie wniosków, wykrywanie zależności i  ich uzasadnianie. 

 stosowanie symboli matematyczno – fizycznych,  

 

4/ aktywności  podczas pracy zdalnej: 

 wykonywanie bieżących zadań w ramach lekcji, 

 wykorzystanie języka matematyczno – przyrodniczego w komunikowaniu się, stosowania zdobytej 

wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zadań z życia codziennego, sposobów prezentowania pracy, 

 wykorzystanie urządzeń technicznych do wykonywania obliczeń, wykresów, opisów itp. 

 wykorzystanie wykresów, plansz, modeli, informacji pochodzących ze środków masowego przekazu, 

 wyszukiwanie danych i informacji potrzebnych na lekcje i ich zastosowanie. 

 

5/ systematyczność  i samodzielność w odrabianiu pracy domowej.   

  

Praca domowa obejmuje prace, które wynikają ze specyfiki przedmiotu - rozwiązywanie zadań typowych, 

oraz zadań dla chętnych - zadania  o podwyższonym stopniu trudności. 

 

Formy sprawdzania osiągnięć ucznia: 

 

Na czas zdalnej pracy ocenie przede wszystkim będzie podlegała  bieżąca pracy uczniów, ich zaangażowanie, 

aktywność i systematyczność. Zadawanie uczniom pracy samodzielnej po realizowanych tematach w formie 

zadań, ćwiczeń, testów zamkniętych, znajdujących się na końcu jednostki tematycznej w podręcznikach i e- 

podręcznikach.  

Po wskazanym przez nauczyciela i przeczytanym oraz przeanalizowanym przez ucznia temacie                w 

podręczniku lub na platformie epodręczniki.pl, uczeń zobowiązany będzie do wykonania wskazanego przez 

nauczyciela zadania, ćwiczenia, testu. 

Uzyskane przez uczniów wyniki procentowe z powyższych form sprawdzania wiedzy i umiejętności będą 

podstawą do dokonania przez nauczyciela oceny pracy ucznia. 

Uzyskany procentowy wskaźnik poprawności wykonywanych zadań będzie podstawą do wystawienia oceny z 

zakresu określonego przez nauczyciela materiału  

Uzyskane przez uczniów oceny za ,,zadanie”/ ,,odpowiedź” posiadają wagę 30. 

Uczeń będzie miał szansę uzyskać ocenę za ,,aktywność”/ ,,pracę domową”,  dodatkowe zadanie, ćwiczenie 

zadane dla uczniów chętnych. Będzie to ocena o wadze 20. 

 

Ocenie będą podlegały następujące zadania i postawy: 

 praca domowa, 

 zadania  dla chętnych,  

 prace wynikające ze specyfiki przedmiotu (rozwiązania zadań typowych, testów  oraz zadań trudnych  w tym 

również problemów), 

 aktywność ucznia na zajęciach- rozwiązywanie bieżących zadań wykonywanych w ramach lekcji (ćwiczenia, 

testy), 

 zaangażowanie, 

 podejmowanie się wykonania prac dodatkowych. 

 

 



Sposoby egzekwowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

 Za wykonane zadania i postawę uczniowie będą mogli uzyskać ocenę lub ,,+”. Trzy znaki ,,+”  równają się 

ocenie bardzo dobrej. Jeśli uczeń nie wykona zadania może otrzymać ,,-„ . Trzy znaki ,,– ‘’ równają się ocenie 

niedostatecznej. 

 Poprawność wykonania pracy domowej  lub jej brak, za wykonanie dodatkowych prac dla chętnych uczniów, 

przygotowanie informacji, ciekawostek uczeń otrzymuje (+) lub ocenę. 

 Nauczyciel fizyki  będzie  systematycznie zamieszczał  w dzienniku elektronicznym w  zakładce ,,Wiadomości” 

wskazówki dla uczniów dotyczące realizowanych  treści, a  w zakładce ,,Zadanie  domowe”- zadania do 

samodzielnego wykonania.  

 Wybrane przez nauczyciela prace domowe będą oceniane. Praca domowa przesyłana do nauczyciela drogą 

mailową lub w formie zdjęcia powinna zawierać imię, nazwisko  oraz klasę ucznia. 

 Oceny wystawiane są systematycznie i na bieżąco wpisywane przez nauczyciela do dziennika elektronicznego. 

 Uczeń w przypadku napotkanych  trudności z zadanym materiałem może zwrócić się do nauczyciela fizyki  o 

pomoc poprzez e- dziennik lub e- mail.  

 Nauczyciel udziela uczniowi wskazówek  do dalszej pracy. 

Sposoby kontaktów z uczniami i rodzicami: 

- dziennik elektroniczny, 

- e- mail, 

- Messenger (tylko z uczniami). 

  

Wykorzystane do tego celu będą środki dydaktyczne: 

- podręczniki, 

- e- podręczniki, 

- e- materiały, 

- filmy edukacyjne, 

- filmy instruktażowe ze stron edukacyjnych oraz zamieszczone na stronie ,,YouTube” 

 

CHEMIA 

 

Ocenie podlegają osiągnięcia uczniów w zakresie: 

 

1/ przyswajania i operowania informacjami chemicznymi: 

 posługiwanie się terminologią i faktami chemicznymi, 

    stosowanie praw, twierdzeń i definicji, 

 rozumienia tekstu, pojęć/definicji i informacji chemicznych, 

 odczytywania informacji z różnych źródeł. 

 

2/ umiejętności posługiwania się i wykorzystania w praktyce wiadomości chemicznych: 

 umiejętności rozwiązywania typowych zadań, 

 umiejętności rozwiązywania zadań złożonych i problemowych, 

 

3/ posługiwania się językiem chemicznym: 

 zwięzłe formułowanie swoich myśli i zamierzeń przy rozwiązywaniu problemów  

chemicznych, formułowanie wniosków, wykrywanie zależności i ich uzasadnianie. 

 stosowanie symboli chemicznych. 

 

4/ aktywności chemicznej: 

 wykorzystania języka chemicznego w komunikowaniu się, stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do 

rozwiązywania zadań z życia codziennego, sposobów prezentowania pracy, 

 wykorzystanie urządzeń technicznych do wykonywania obliczeń, wykresów, opisów itp. 



 systematyczności i samodzielności w odrabianiu prac domowych 

 wykorzystanie wykresów, plansz, modeli, informacji pochodzących ze środków masowego przekazu, 

 wyszukiwanie danych i informacji potrzebnych na lekcje w okresie zdalnego nauczania i ich zastosowanie. 

 

Ocena wiadomości i umiejętności uczniów: 

Zdalne nauczanie z chemii będzie polegało na wykorzystaniu platformy epodręczniki.pl w celu realizowania 

podstawy programowej i zadawaniu uczniom pracy samodzielnej po realizowanych tematach w formie testów 

zamkniętych, znajdujących się na końcu jednostki tematycznej oraz śledzenie przez nauczyciela postępów 

uczniów w nauce przy wykorzystaniu modułu do śledzenia postępów. 

Po wskazanym przez nauczyciela i przeczytanym oraz przeanalizowanym przez ucznia temacie na platformie 

epodręczniki.pl, uczeń zobowiązany będzie do wykonania wskazanego przez nauczyciela testu lub jego części 

(wybrane zadania). 

Uzyskane przez uczniów wyniki procentowe powyższych testów będą podstawą do dokonania przez nauczyciela 

oceny jego pracy. 

Uzyskane przez uczniów oceny w okresie zdalnego nauczania są równoważne czyli posiadają tę sama wagę 30 

oraz są wpisane do dziennika elektronicznego kolorem niebieskim, są traktowane jako kartkówka/odpowiedź. 

Uczeń będzie miał szansę uzyskać ocenę za dodatkowe zadanie, ćwiczenie zadane dla uczniów chętnych. Będzie 

to ocena o wadze 20, oznaczona w dzienniku kolorem czarnym i traktowana jako aktywność ucznia. Temat oraz 

metoda wykonania i przekazania do sprawdzenia dodatkowych prac będą udostępniane uczniom poprzez dziennik 

elektroniczny. 

Uczeń ma szansę poprawy każdej oceny w ciągu dwóch tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

na indywidualną prośbę ucznia, przy udzieleniu wskazówek przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

 

MATEMATYKA 

 

Ocenia się osiągnięcia uczniów w zakresie: 

1. jego matematycznych wiadomości z danego semestru bądź roku, tj.: 

 znajomość i rozumienie definicji, twierdzeń oraz innych pojęć, 

 stosowania poznanych algorytmów i własności w sytuacjach typowych, 

2. jego umiejętności, czyli: 

 stosowania poznanych pojęć w sytuacjach nietypowych,  

 analizowania i interpretowania danych, 

 porównywania, uogólniania, wnioskowania, 

 pracy w grupie, planowania własnej pracy, 

 samodzielnego rozwiązywania problemów, 

 stosowania przyrządów kreślarskich, 

3. posługiwania się językiem matematycznym, tj.: 

 precyzji formułowania myśli, 

 stosowania symboliki, 

 redagowania tekstów matematycznych, 

4. aktywności matematycznej na lekcjach, 

5. prowadzenia zeszytu przedmiotowego, 

6. aktywności w pracy pozalekcyjnej, czyli: 

 systematyczności i samodzielności w odrabianiu pracy domowej 

 wykorzystywaniu różnych źródeł wiedzy w celu przygotowania odpowiedniego referatu, rozwiązania zadania, 

itp. 

 osiągnięć  w konkursach, zawodach, olimpiadach, turniejach. 

 

1.Do form sprawdzania osiągnięć uczniów należą: 

a) praca klasowa  

− obejmuje materiał z ostatniego działu 

− zapowiedziana na tydzień wcześniej 

− poprzedzony lekcją powtórzeniową 

b)praca domowa dla chętnych, prace wynikające ze specyfiki przedmiotu - przygotowane referaty, rozwiązania 

trudnych nietypowych zadań, problemów,  

c)aktywność ucznia na zajęciach, dotyczy bieżących zadań wykonywanych w ramach lekcji 

 

2. Sposoby egzekwowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności: 



-prace domowe oraz aktywność uczniów na zajęciach, oceniane są + lub  

- nauczyciel określi czas i sposób przekazania zleconej do wykonania pracy (np. przesłanie jej na adres e-mail, 

zrobienie zdjęcia i przesłanie na e-mail, 

- aktywność w pracy pozalekcyjnej oceniane są w skali 2-6, +, -, 

 

Sposób kontaktów z uczniami i rodzicami: 

-dziennik elektroniczny 

-e-mail (wskazany przez rodzica), 

-inne za zgodą rodziców (np. Messenger) 

 

Realizujemy treści matematyczne wynikające z podstawy programowej, wykorzystując do tego celu podręczniki 

i zeszyty ćwiczeń wyd. GWO. Dodatkowo będziemy korzystali ze strony epodreczniki.pl, program Matlandia 

wydawnictwa GWO oraz klasy ósme ze stron z materiałami przygotowującymi do egzaminu ósmoklasisty np. 

cke.gov.pl, oke.krakow.pl, szaloneliczby.pl i innych materiałów np. “Kalendarz ósmoklasisty” . Ponadto nowe 

wiadomości zostaną przekazane uczniom za pomocą filmów instruktażowych, opracowanych przez innych 

nauczycieli matematyki, które znajdują się na platformach edukacyjnych i internetowych.  

 

 

INFORMATYKA 

 

1.  Kontakt z uczniami /rodzicami( prawnymi opiekunami): 

 dziennik elektroniczny, 

 e-mail (wskazany przez rodzica), 

 inne za zgodą rodziców. 

2.   Edukacja informatyczna będzie opierała się na realizacji programu nauczania  

z uwzględnieniem: 

 możliwości psychofizycznych uczniów, 

 zróżnicowania treści zajęć, 

 zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną z uwzględnieniem czasu 

korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) oraz i ich dostępności w domu. 

Ocenia się osiągnięcia ucznia w zakresie: 

 jego wiadomości o TI, 

 umiejętności posługiwania się środkami i narzędziami TI, 

 aktywności w pracy pozalekcyjnej, czyli wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy  

 w celu przygotowania odpowiedniego referatu, projektu, rozwiązania zadania, itp.  

3.   Do form sprawdzania osiągnięć ucznia należą: 

 aktywność na zajęciach – wykonywanie zadań na bieżąco,  

 działania oryginalne, twórcze wykraczające poza podstawę programową, 

 prace wynikające ze specyfiki przedmiotu, 

 prace domowe, 

 prace klasowe z całego działu, testy. 

4.   Podczas oceniania nauczyciel określa na ile uczeń opanował dane zagadnienie, stosuje elementy oceniania 

kształtującego (nauczyciel wskazuje na to, co jest najważniejsze i na co uczniowie powinni zwrócić szczególną 

uwagę), zwraca uwagę na mocne strony ucznia i wskazuje, co jeszcze uczeń powinien poćwiczyć.  

5.  Sprawdziany są obowiązkowe dla ucznia. 

 Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny w przeciągu dwóch tygodni od oddania prac. 

 Do dziennika można wpisać każdą ocenę, o ile nie jest to druga ocena niedostateczna z tej samej pracy klasowej, 

nie anulując oceny z pierwszej pracy.  

 Aktywność ucznia – prace domowe nagradzane są oceną lub + lub - trzy plusy są równoznaczne z otrzymaniem 

oceny bardzo dobrej. Uczeń każdorazowo będzie otrzymywał od nauczyciela informacje, które ćwiczenia będą 

oceniane. 

 Uczeń powinien przesłać do nauczyciela informację zwrotną – wykonane ćwiczenie, pracę domową - w terminie 

6 dni, czyli do następnych zajęć z informatyki, na adres mailowy wskazany przez nauczyciela. 

 W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do komputera, rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie 



nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Wówczas uczeń będzie miał przesyłane ćwiczenia/zadania domowe w 

formie możliwej do zrealizowania w warunkach domowych. Uczeń ma jednak obowiązek przesyłania informacji 

zwrotnej do nauczyciela.  

 Uczeń pozna cele lekcji i otrzyma zalecenia, które ma zrealizować w zakresie realizacji konkretnego tematu – te 

informacje będą dostarczone przez nauczyciela.  

 

Realizujemy treści wynikające z podstawy programowej informatyki, wykorzystując do tego celu podręczniki. 

Dodatkowo będziemy korzystali ze strony epodreczniki.pl, platformy Nowa Era. Nowe wiadomości zostaną 

przekazane uczniom za pomocą filmów instruktażowych, które znajdują się na platformach edukacyjnych i 

internetowych.  

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Kontakt z uczniami /rodzicami:  

 dziennik elektroniczny 

 e-mail (wskazany przez rodzica), 

 inne za zgodą rodziców 

 

Realizacji programu nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa podczas nauczania zdalnego uwzględnia: 

1. możliwości psychofizycznych uczniów, 

2. zróżnicowania treści zajęć, 

3. zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną  

z uwzględnieniem czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) oraz  i ich dostępności w domu. 

Ocenia się osiągnięcia ucznia w zakresie: 

1. aktywności w pracy pozalekcyjnej, czyli wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy w celu przygotowania 

odpowiedniego referatu, prezentacji, projektu, rozwiązania zadania, itp.  

2. umiejętności posługiwania się środkami i narzędziami TI.  

 

Do form sprawdzania osiągnięć ucznia należą: 

Wiadomości (kolor ocen czerwony – waga 50): 

− prace klasowe, testy z całego działu 

− inne działania – oryginalne, twórcze działania wykraczające poza podstawę programową 

− poprawy prac klasowych i testów 

Umiejętności (kolor ocen niebieski – waga 30): 

− krótkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

− inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu 

Postawa (kolor ocen czarny – waga 20): 

− prace domowe 

− prace dla chętnych 

 

1. Podczas oceniania stosuje się ocenianie sumujące (podsumowujące pracę ucznia, czyli określające na ile 

opanował on dane zagadnienie) oraz elementy oceniania kształtującego (nauczyciel wskazuje na to, co jest 

najważniejsze i na co uczniowie powinni zwrócić szczególną uwagę). 

2. Nauczyciel zwraca uwagę na mocne strony i wskazuje, co jeszcze uczeń powinien poćwiczyć.  

3. Sprawdziany są obowiązkowe dla ucznia. 

4. Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny w przeciągu dwóch tygodni od oddania prac. 

5. Do dziennika można wpisać każdą ocenę, o ile nie jest to druga ocena niedostateczna  

z tej samej pracy klasowej, nie anulując oceny z pierwszej pracy.  

6. Aktywność ucznia – prace domowe nagradzane są oceną lub +, trzy plusy są równoznaczne z otrzymaniem oceny 

bardzo dobrej. Uczeń każdorazowo będzie otrzymywał od nauczyciela informacje, które ćwiczenia będą oceniane. 

7. Uczeń powinien przesłać do nauczyciela informację zwrotną – wykonane ćwiczenie, pracę domową. 



8. W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do komputera, rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie 

nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Wówczas uczeń będzie miał przesyłane ćwiczenia/zadania domowe w 

formie możliwej do zrealizowania w warunkach domowych. Uczeń ma jednak obowiązek przesyłania informacji 

zwrotnej do nauczyciela.  

9. Uczeń pozna cele lekcji i otrzyma zalecenia które ma zrealizować w zakresie realizacji konkretnego tematu – te 

informacje będą dostarczone przez nauczyciela.  

10. Uczeń/rodzic (prawny opiekun) zostanie poinformowany o sposobie przesyłania informacji zwrotnej do 

nauczyciela. 

11. Realizujemy treści wynikające z podstawy programowej, wykorzystując do tego celu podręczniki. Dodatkowo 

będziemy korzystali ze strony epodreczniki.pl. Uczniowie będą zachęcani do poszerzania swojej wiedzy i 

umiejętności poprzez wyszukiwania dodatkowych informacji w Internecie i oglądanie filmików instruktażowych 

w serwisie internetowym YouTube.  

 

MUZYKA 

 

Działania w ramach nauczania zdalnego z muzyki będą prowadzone w oparciu o: 

 

 podręcznik, który uczeń posiada (dostępny również w wersji on-line na stronie www.nowaera.pl) oraz innych 

muzycznych serwisów edukacyjnych 

 karty pracy przygotowane przez nauczyciela przesyłane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego i 

poczty elektronicznej 

 zamieszczanie informacji edukacyjnych na stronie internetowej szkoły 

Nauka zdalna będzie opierała się na realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem równomiernego 

obciążenia ucznia, możliwości psychofizycznych uczniów, zróżnicowania   treści, zaleceń medycznych odnośnie 

czasu korzystania z urządzeń elektronicznych i ich dostępności w domu, wykonywania zadań w czasie najbardziej 

optymalnym dla ucznia. 

Kryteria i szczegółowy zakres oceniania na lekcjach muzyki.  

Ocenie będą podlegać:  

 

1) postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:  

      -    wkład pracy i chęci ucznia 

      -    prezentacja dokonań; 

 

2) umiejętności w zakresie:  

- śpiewania 

- grania na instrumentach;  

- tworzenia muzyki;  

- formułowania pisemnych wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;  

 

3) wiedza muzyczna dotycząca:  

- zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych  

i umiejętne ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce);  

- biografii i twórczości kompozytorów;  

- aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej  

(soliści, zespoły, chóry, orkiestry); 

- zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;  

 

Ocenianie w ramach zdalnego naucz z muzyki podlega następującym kryteriom: 

 

UMIEJĘTNOŚCI (kolor ocen czerwony) - waga 50% 

- umiejętność gry na flecie  

- śpiew indywidualny  

- prace zadane przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

- umiejętności i wiadomości ponadprogramowe  

- prace dla chętnych 

 

POSTAWA (kolor ocen niebieski) - waga 30% 

- zadania wskazane przez nauczyciela do wykonania w domu 

http://www.nowaera.pl/


 

WIADOMOŚCI (kolor ocen czarny) - waga 20% 

- wiedza teoretyczna wynikająca testu 

 

Do form sprawdzania osiągnięć uczniów należą:  

a) śpiew 

b) gra na instrumencie 

c) praca bieżąca podczas zdalnego nauczania. 

d) przygotowane referaty, rozwiązania trudnych nietypowych zadań, 

e) przygotowanie materiałów wspomagających nauczanie muzyki, np. plansze, wykresy, prezentacje 

multimedialne 

f) prace domowe,  

g) testy wiedzy 

 

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę: 
1. prawidłową intonację, 

2. poprawność rytmiczną, 

3. dykcję, 

4. zastosowaną dynamikę, 

5. właściwe tempo utworu, 

6. interpretację wokalną, 

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie bierze się pod uwagę: 
1. poprawność melodyczną i rytmiczną (płynność gry), 

2. właściwe tempo gry, 

3. prawidłową artykulację, 

Przy wystawianiu oceny za analizę utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych 

wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę: 
1. rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów, 

2. rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych, 

3. podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach. 

Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne, instrumentalne, ruch przy muzyce bierze się pod 

uwagę: 
1. prawidłową rytmizację tekstów, 

2. zgodność akcentów mowy z akcentami muzycznymi, 

3. umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, 

4. tworzenia akompaniamentów. 

5. prawidłową interpretację rytmów, tańców, zabaw muzyczno – ruchowych 

Pozostałe zasady 

1. Śpiew indywidualny nie jest obowiązkowy dla ucznia (poza zaliczeniem śpiewu hymnu państwowego),  

2. Poprawie podlega tylko śpiew lub gra na instrumencie z ocenami niedostatecznymi.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

4. Proces zdalnego uczenia się ma być dla ucznia ciekawym doświadczeniem – możliwość wykorzystania w pracy 

edukacyjnej platform, portali, serwisów edukacyjnych, bibliotek cyfrowych, pasm szkolnych TVP 

5. Zasadą obowiązującą podczas zdalnego nauczania będzie: ograniczenie oceniania przy pomocy stopni na rzecz 

zdobywania przez uczniów informacji wynikającej z korzystania z zadań zamieszczonych na różnych platformach 

edukacyjnych, 

6. Budowanie odpowiedzialności uczniów za własny proces uczenia się – tu najbardziej: samodzielność w 

dochodzeniu do rozwiązania, wybór, refleksja uczniowska i współpraca  

z nauczycielem poprzez terminowe wysyłanie zadań, 

7.  Termin wykonania zadań ustala nauczyciel, 

8. Prace zaliczeniowe oraz dodatkowe wykonywane przez uczniów (w postaci skanów, zdjęć, filmików) należy 

przesyłać na adres muzykasp4@gmail.com 

9. Wysłane prace nauczyciel przechowuje na dysku do końca roku szkolnego. 

10. Wymagania na poszczególne oceny i dostosowania wymagań edukacyjnych  

11. do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów pozostają bez zmian. 

 

 

mailto:muzykasp4@gmail.com


PLASTYKA 

 

Działania w ramach nauczania zdalnego z plastyki będą prowadzone w oparciu o: 

 

 podręcznik, który uczeń posiada (dostępny również w wersji on-line na stronie www.nowaera.pl) oraz innych 

plastycznych serwisów edukacyjnych 

 karty pracy przygotowane przez nauczyciela przesyłane uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego i 

poczty elektronicznej 

Nauka zdalna będzie opierała się na realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem równomiernego 

obciążenia ucznia, możliwości psychofizycznych uczniów, zróżnicowania   treści, zaleceń medycznych odnośnie 

czasu korzystania z urządzeń elektronicznych i ich dostępności w domu, wykonywania zadań w czasie najbardziej 

optymalnym dla ucznia. 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach plastyki: 

– aktywność na zajęciach – bieżące zadania, 

– prace wytwórcze, 

– zadania dodatkowe (w tym prace na konkurs), wynikające ze specyfiki przedmiotu  

– zadania domowe, 

 

Zasady oceniania:  

Kryteria oceniania prac plastycznych :  

 zgodność pracy z tematem lekcji,  

 poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,  

 trafność doboru środków artystycznego wyrazu,  

 umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,  

 pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,  

 stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, 

  oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (nie dotyczy uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych). 

 

1. Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny w przeciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

2. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń był nieobecny na zajęciach  

to zalicza wykonywaną pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,  

w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.  

3.  Do dziennika można wpisać każdą ocenę, o ile nie jest to druga ocena niedostateczna  

z tego samego materiału, przy czym obie oceny są brane pod uwagę przy klasyfikowaniu ucznia. 

4. Aktywność ucznia na zajęciach nagradzana jest oceną lub +, trzy plusy są równoznaczne  

z otrzymaniem oceny bardzo dobrej. 

5. Każda nieodrobiona praca domowa powinna być wykonana na następne zajęcia lekcyjne. W przeciwnym 

wypadku traktowana jest jako kolejne nieprzygotowanie do zajęć. Każda ocena z umiejętności lub wiadomości 

ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu. 

 

Rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia mogą ubiegać się o uzasadnienie każdej oceny: 

a. poprzez dziennik elektroniczny – bezpośrednio skierowany do nauczyciela w razie jakichkolwiek wątpliwości. 

Prace domowe oraz aktywność na zajęciach zdalnych oraz jej brak zostaną ocenione następująco:  

Ze względu na specyfikę przedmiotu, w przypadku przedmiotów artystycznych ocenianie podlega 

następującym kryteriom: 

 

UMIEJĘTNOŚCI (kolor ocen czerwony) - waga 50% 

a) prace dla chętnych i aktywność pozalekcyjna,  

b) wiadomości ponadprogramowe, 

 c) prace praktyczne wykonane na lekcji. 

 POSTAWA (kolor ocen niebieski) - waga 30% 

a) przygotowania do zajęć - zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory,  

http://www.nowaera.pl/


b) praca domowa,  

c) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.  

WIADOMOŚCI (kolor ocen czarny) - waga 20% 

a) aktywność w czasie zdalnych zajęć (na poziomie podstawy programowej klasy),  

 

W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do komputera, rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcje 

nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Wówczas uczeń będzie miał przesyłane ćwiczenia w formie możliwej 

do wykonania. Uczeń ma jednak przesłać wyniki swojej pracy w umówiony sposób do nauczyciela. 

 

Przy ustalaniu oceny z zajęć plastycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

Sposób kontaktów z uczniami i rodzicami: 

-dziennik elektroniczny 

-e-mail (wskazany przez rodzica) 

 

Realizujemy treści wynikające z podstawy programowej nauczania plastyki wykorzystując do tego celu 

podręcznik/ e-book,.  Ponadto nowe wiadomości zostaną przekazane uczniom za pomocą filmów 

instruktażowych, które znajdują się na platformach edukacyjnych i internetowych. 

 

 

TECHNIKA 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach techniki: 

– aktywność na zajęciach – bieżące zadania, 

– prace wytwórcze, 

– zadania dodatkowe, wynikające ze specyfiki przedmiotu, 

– sprawdziany i testy wirtualne, 

– zadania domowe, 

 

Zasady oceniania: 

– na lekcjach technik oceniane są wyżej wymienione obszary; 

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, 

systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni; 

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów 

– przy realizacji zadań oceniane będą: 

 przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu, 

 umiejętność zarządzania informacją, 

 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, 

wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po 

uzgodnieniu z nauczycielem); 

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania 

wiadomości i umiejętności. 

      W przypadku niezaliczenia sprawdzianu (testu) uczeń ma jednokrotną możliwość poprawy oceny 

z zapowiedzianego sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu podania oceny. 

Kartkówki, testy sprawdzające umiejętności z ostatnich trzech lekcji nie są zapowiadane, a oceny z nich nie są 

poprawiane. 

Prace domowe, aktywność na zajęciach zdalnych oraz jej brak mogą zostać ocenione następująco: 

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za: 

 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami, 

 inne, 

– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy: 

 nie podejmuje próby wykonania proponowanego zadania, 

 bez wyraźnej przyczyny nie przedstawi informacji zwrotnej o wykonaniu zadania, 

– sposób przeliczenia „+” i „–”  

 



W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do komputera, rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcje 

nauczyciela przez dziennik elektroniczny. Wówczas uczeń będzie miał przesyłane ćwiczenia w formie możliwej 

do wykonania. Uczeń ma jednak przesłać wyniki swojej pracy w umówiony sposób do nauczyciela. 

 

Oceny cząstkowe mają różną wagę: 

Umiejętności: (kolor ocen czerwony) – waga ocen 50%: 

a) wiadomości ponadprogramowe,  

b) prace praktyczne. 

Postawa: (kolor ocen niebieski) – waga ocen 30%: 

a) praca domowa,  

b) oryginalne twórcze działania 

Wiadomości: (kolor ocen czarny) – waga ocen 20%: 

a) kontrolne formy pisemne np. testy. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

Sposób kontaktów z uczniami i rodzicami: 

-dziennik elektroniczny 

-e-mail (wskazany przez rodzica), 

-inne za zgodą rodziców (np. Messenger) 

 

Realizujemy treści wynikające z podstawy programowej nauczania techniki, wykorzystując do tego celu 

podręcznik.  Ponadto nowe wiadomości mogą zostać przekazane uczniom za pomocą filmów instruktażowych, 

które znajdują się na platformach edukacyjnych i internetowych. 

 

WYCHOWNIE FIZYCZNE 

 

Działania w ramach nauczania zdalnego z wychowania fizycznego będą prowadzone 

 w oparciu o: 

- zadania, treści edukacyjne związane z wychowaniem fizycznym przesyłane przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym 

- wykorzystywanie platform edukacyjnych 

- dostosowanie treści i zadań do możliwości ucznia  

Kryteria i zakres oceniania podczas zdalnego nauczania: 

- zaangażowanie ucznia w pracę wynikającą z tematu lekcji (karta aktywności z wychowania fizycznego) 

- prezentacja dokonań (filmiki, zdjęcia z wykonywanych zestawów ćwiczeń )- dla chętnych 

- dodatkowa aktywność ucznia ( wykonywanie prac dodatkowych, wskazanych przez nauczyciela w dzienniku 

elektronicznym w zakładce praca domowa) 

- wszystkie oceny wpisywane będą do dziennika elektronicznego na czerwono z wagą 50 %. 

Szczegółowe kryteria oceniania: 

Ocena celująca 

Uczeń : 

- przesyła dziennik tygodniowej aktywności z potwierdzeniem rodzica o wykonaniu wszystkich zadań, 

- dokumentuje wykonane zadania (filmik, zdjęcia), 

- angażuje się w wykonanie dodatkowych prac związanych z wychowaniem fizycznym. 

Ocena bardzo dobra 

- Uczeń przesyła dziennik tygodniowej aktywności fizycznej z potwierdzeniem rodzica  

o wykonaniu wszystkich zadań . 

Ocena dobra 

- Uczeń przesyła dziennik tygodniowej aktywności fizycznej z potwierdzeniem rodzica  

o wykonaniu 3 z 4 wskazanych zadań. 

Ocena dostateczna 
- Uczeń przesyła dziennik tygodniowej aktywności fizycznej z potwierdzeniem rodzica  

o wykonaniu 2 z 4 wskazanych zadań. 

Ocena dopuszczająca 

- Uczeń przesyła dziennik tygodniowej aktywności fizycznej z potwierdzeniem rodzica  

o wykonaniu 1 z 4 wskazanych zadań. 



Ocena niedostateczna 

- Uczeń nie podejmie się wykonania zadnia.  

 

Pozostałe zasady: 

1. Zadania z lekcji będą wpisywane w dzienniku elektronicznym w zakładce wiadomości. 

2. Zadania dodatkowe dla chętnych wpisywane będą w dzienniku elektronicznym  

w zakładce praca domowa 

3. Każdy uczeń zobligowany jest do prowadzenia tygodniowego dziennika aktywności związanej z wychowaniem 

fizycznym (wzór dostępny w załączniku PZO).W tym dokumencie należy opisywać aktywność fizyczną danego 

dnia (bardzo krótko  

i konkretnie wykonane zadania wysłane przez nauczyciela oraz inne dodatkowe indywidualnie podjęte działania 

w zakresie wychowania fizycznego).  

4. Uzupełniony w/w dziennik (w formie elektronicznej, scan lub zdjęcie ) wysyłamy do swojego nauczyciela na 

wskazany poniżej adres e-mail. 

5. W przypadku elektronicznego uzupełniania karty pracy przez ucznia, potwierdzeniem rodzica będzie wysłanie 

wiadomości w dzienniku 

6. Jeśli uczeń aspiruje do oceny celującej do dziennika tygodniowej aktywności należy dołączyć zdjęcie lub filmik 

z datą realizacji wskazanego przez nauczyciela zestawu ćwiczeń. 

7. Prace dla chętnych należy przesyłać do swojego nauczyciela drogą elektroniczną. 

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

9. Ocena roczna ustalana jest ze wszystkich ocen cząstkowych ocen cząstkowych  

z uwzględnieniem wag ocen oraz oceny śródrocznej  

10. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Przedmiotowych zasad oceniania, obowiązujących podczas kształcenia zdalnego 

 
 

Dziennik tygodniowej aktywności z wychowania fizycznego 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 w Łukowie klasy 4-8 

   ( imię i nazwisko ucznia)    ( klasa )  

……………………………………………………………       …………………………… 

 
 

Potwierdzam wykonanie zadań, opisanych przez moje dziecko. 

                

       ………..……………………………………… 

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Dzień 

Tygodnia 

Data Opis aktywności Czas trwania 

Poniedziałek   

 

 

 

 

Wtorek   

 

 

 

 

Środa   

 

 

 

 

Czwartek   

 

 

 

 

Piątek   

 

 

 

 



 
                                                                                                                     


