
JĘZYK POLSKI 

Przedmiotowy System Oceniania- język polski 

(aneks – obowiązuje od 26października 2020 w trakcie nauczania zdalnego) 

 

1. Ocenianiu podlegać będzie:  

- systematyczność wywiązywania się z powierzonych zadań, 

-  systematyczny kontakt z nauczycielem, 

-  poprawność merytoryczna wykonanych zadań. 

 

2. Wprowadza się formy samodzielnej pracy zdalnej ucznia, podlegające ocenie: 

 - dłuższe formy pisemne- sprawozdania, wypracowania, opowiadania, rozprawki (waga 2) 

 - ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, 

 - zadania projektowe, 

-  karty pracy, 

-  testy znajomości lektury, 

-  testy rozdziałowe, 

- w przypadku klas 8, praca z arkuszami i repetytoriami.  

3. Wszystkie oceny poza dłuższymi formami pisemnymi mają wagę 1. 

4. Wprowadza się nowe sposoby komunikowania się w celu przekazywania zadań przez nauczyciela i 

otrzymywania ich rozwiązań od ucznia poprzez: 

- e-dziennik (wiadomość do ucznia lub rodzica, zakładka -zadanie domowe) 

- pocztą e-mailową (służbową), 

- i/lub sms. 

5.  Sposób i termin dostarczenia prac, podlegających ocenie i zadań długoterminowych wykonanych 

przez uczniów zdalnie, dostosowany jest do możliwości technicznych sprzętu ucznia oraz jego 

warunków domowych i może być ustalony indywidualnie z jego rodzicami. Uzyskane oceny będą 

wpisywane w dzienniku elektronicznym.  Uczeń ma prawo do umotywowania oceny przez 

nauczyciela za pośrednictwem wiadomości na dzienniku elektronicznym lub maila.   

4. Lekcje bądź konsultacje on-line będą prowadzone zgodnie z harmonogramem przy pomocy 

zoom.us. Rodzice i uczniowie będą o takich działaniach i ich terminach informowani za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.  Uczestnictwo w takiej formie jest obowiązkowe.  

 

  Nauczyciele języka polskiego 

 

 

 



 

 

MATEMATYKA 

Cebulska-Boguniewicz Anna, Niedziela Alicja 

1. Lekcje matematyki w formie video-lekcji będą przeprowadzane według ustalonego harmonogramu za 

pośrednictwem aplikacji Zoom. 

2. W przypadku zmian w harmonogramie zajęć – rodzice i uczniowie będą odpowiednio wcześniej 

informowani za pomocą dziennika elektronicznego. 

3. Po każdej lekcji rodzice/ uczniowie (wg  zasad opisanych w procedurach zdalnego nauczania) zostaną 

poinformowani o wykonanych zadaniach i w zadaniu domowym przez dziennik elektroniczny. 

4. Uczeń, który nie ma możliwości uczestniczenia w video-lekcji, może/powinien kontaktować się z 

nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego w celu ustalenia planu pracy możliwego do 

zrealizowania przez ucznia. 

5. Nauczyciel może wprowadzać nowe formy sprawdzania, oceniania lub prowadzenia lekcji z 

wcześniejszym wyjaśnieniem i poinstruowaniem rodziców i uczniów. 

6.Nieuczestniczenie w video-lekcji nie zwalnia z obowiązku znajomości materiału. Uczeń może tą 

pracę wykonywać o innych porach i za pomocą innych narzędzi. Ma prawo do konsultacji z 

nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego ustalonego wcześniej 

sposobu. 

7.W przypadku braku dostarczenia przez ucznia pracy w wyznaczonym terminie, w dzienniku pojawia się znak 

„-„ po 2 tygodniach zamienia się na ocenę niedostateczną. W przypadku gdy uczeń odda zadaną pracę, w to 

miejsce wpisywana jest uzyskana ocena. Nieterminowe oddawanie prac wpływa na ocenę z zachowania oraz 

na ocenę z systematyczności. 

8. Ocena za systematyczność pracy, jest wystawiana na podstawie zaangażowania ucznia, uczestnictwa w 

video-lekcjach( wyjątek – brak możliwości uczestnictwa ucznia w lekcji wynikającej z przyczyn od niego 

niezależnych, usprawiedliwia rodzic) oraz terminowym oddawaniu zadanych prac i wywiązywaniu się z 

poleceń nauczyciela. Wystawiana raz na miesiąc (lub krócej, gdy nauczanie zdalne trwało krócej) z wagą 2. 

9. Oceny są z wagą 1 lub 2. 

BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA 

Wilczyńska Izabela 

ZDALNE OCENIANIE: 

1.Wszystkie oceny mają wagę 1 lub 2. 

2.Ocenianiu podlegać będzie: 

- systematyczność wywiązywania się z powierzonych zadań 

– poprawność merytoryczna wykonywanych zadań 

– projekt wykonany zgodnie z kryteriami (np. prezentacja) 

– możliwość wystawienia trzech ocen z jednego projektu 



3. Nauczyciel może wprowadzać nowe formy sprawdzania, oceniania lub prowadzenia lekcji z 

wcześniejszym wyjaśnieniem i poinstruowaniem rodziców i uczniów. 

4. Nieuczestniczenie w video-lekcji nie zwalnia z obowiązku znajomości materiału. Uczeń może tą 

pracę wykonywać o innych porach i za pomocą innych narzędzi. Ma prawo do konsultacji z 

nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innego ustalonego wcześniej 

sposobu. 

5.W przypadku braku dostarczenia przez ucznia pracy w wyznaczonym terminie, w dzienniku pojawia się znak 

„-„ po 2 tygodniach zamienia się na ocenę niedostateczną. W przypadku gdy uczeń odda zadaną pracę, w to 

miejsce wpisywana jest uzyskana ocena. Nieterminowe oddawanie prac wpływa na ocenę z zachowania oraz 

na ocenę z systematyczności. 

6. Ocena za systematyczność pracy, jest wystawiana na podstawie zaangażowania ucznia, uczestnictwa w 

video-lekcjach( wyjątek – brak możliwości uczestnictwa ucznia w lekcji wynikającej z przyczyn od niego 

niezależnych, usprawiedliwia rodzic) oraz terminowym oddawaniu zadanych prac i wywiązywaniu się z 

poleceń nauczyciela. Wystawiana raz na miesiąc (lub krócej, gdy nauczanie zdalne trwało krócej) z wagą 2. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Herejczak Judyta, Kofnyt-Wielgus Edyta, Zdanowicz Aldona 

 
 

1. Lekcje języka angielskiego będą przeprowadzane według ustalonego harmonogramu w formie 

video-lekcji prowadzonych za pośrednictwem aplikacji Zoom. Uczestnictwo w tych zajęciach jest 

nie obowiązkowe. 

2. Wprowadza się formy samodzielnej pracy zdalnej ucznia podlegające ocenie: 

-formy pisemne (wypracowanie, opis) 

-quizlety 

- ćwiczenia gramatyczne, 

- projekty, 

- rozumienie tekstu czytanego 

3. Wprowadza się nowe sposoby komunikowania się w celu przekazywania zadań przez 

nauczyciela i otrzymywania ich rozwiązań od ucznia poprzez: 

- e-dziennik ( wiadomość do ucznia lub rodzica, zakładka -zadanie domowe) 

- pocztą e-mailową lub inny komunikator 

4. Sposób i termin dostarczenia prac  podlegających ocenie i zadań długoterminowych 

wykonanych przez uczniów zdalnie dostosowany jest do możliwości technicznych sprzętu ucznia i 

jego warunków domowych i może być ustalony indywidualnie z jego rodzicami. 

5. Oceny są z waga 1 

 

 



 

 
JĘZYK NIEMIECKI 

Buda-Pawelska Daria 

 
 

1. Wprowadza się formy samodzielnej pracy zdalnej ucznia podlegające ocenie: 

- krótsze formy pisemne- opis, relacja, dialog, reakcje językowe, opowiadanie 

- ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, leksykalne, 

- zadania projektowe (quizy, krzyżówki wyrazowe, zadania kulturo- i realioznawcze) 

- karty pracy, 

- rozumienie tekstu czytanego 

   - testy rozdziałowe. 

2. Wprowadza się nowe sposoby komunikowania się w celu przekazywania zadań przez 

nauczyciela 

i otrzymywania ich rozwiązań od ucznia poprzez: 

- e-dziennik ( wiadomość do ucznia lub rodzica, zakładka -zadanie domowe) 

- pocztą e-mailową, 

- sms. 

3. Sposób i termin dostarczenia prac  podlegających ocenie i zadań długoterminowych 

wykonanych przez uczniów zdalnie dostosowany jest do możliwości technicznych sprzętu ucznia i 

jego warunków domowych i może być ustalony indywidualnie z jego rodzicami. 

4 . Oceny są z wagą 1 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Dubniewski Wojciech, Kaczmarek Grzegorz 

 
 

W trudnej sytuacji jakiej się znaleźliśmy, będziemy bazować na Waszym zaangażowaniu. 

Oczywistym jest, że kontrola jest niemożliwa więc będziemy ufać Wam drodzy Uczniowie w 100 

procentach. Podczas każdej "lekcji" będziemy mieli do wykonania trening lub zadanie 

sprawdzające Waszą sprawność. Link do instrukcji będzie zapisany w zadaniu domowym. Każdy 

kto podejmie się treningu bądź próby i OPISZE mi w jednym zdaniu w wiadomości jak mu poszło 

otrzymuje plusa. Trafią się też tematy z edukacji zdrowotnej gdzie będziecie mieli do przeczytania 

artykuł i zadam 2-3 pytania. Kto na nie poprawnie odpowie, również dostanie plusa. Trzy plusy to 

ocena bardzo dobra z aktywności, pięć plusów to ocena celująca z aktywności. Oceny są z wagą 1 

 



PRZYRODA 

Izabela Wilczyńska 

 

 

 
1. Tematy lekcji i treści do opanowania będą podawane za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego wg.planu lekcji 

2. Uczniowie będą informowani o sposobie pracy na dany temat. 

3. Nauczyciel z wyprzedzeniem będzie informował o zadaniach,które będą podlegały ocenianiu. 

4. Ocenianiu będą podlegały 

-zadania pisemne 

- prace plastyczne 

5. Wszystkie oceny mają wagę 1. 

 

 

 

 

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Wojciechowska Anna 

 
 

1. Praca zdalna: 

 prace w formie ćwiczeń, 

 karty pracy 

 prezentacje multimedialne 

 plakaty 

 prezentowanie opracowanych zagadnień (drogą elektroniczną) 

 systematyczność,zaangażowanie oraz jakość pracy; 

 plakaty tematyczne 

2.Wszystkie oceny są wagi 1. 

3.Wprowadza się nowe sposoby komunikowania się w celu przekazywania zadań przez 

nauczyciela i otrzymywania ich rozwiązań od ucznia poprzez: 

- e-dziennik ( klasa 5-6 -wiadomość do rodzica plus zakładka zadanie domowe, klasa 7-8 

wiadomość do ucznia plus zakładka zadanie domowe) 

- pocztą e-mailową 
 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Cebulska-Boguniewicz Anna 

 

 

1. Praca zdalna: 

 zadania do samodzielnego opracowania; 

 prezentowanie opracowanych zagadnień (poprzez e-dziennik lub pocztą elektroniczną) 

 systematyczność oraz jakość pracy; 

2. Wszystkie oceny mają wagę 1. 

 

INFORMATYKA 

Wolanin Maciej 

1. Ocenie podlegają 

 prezentowanie opracowanych zagadnień (drogą elektroniczną) 

 systematyczność oraz jakość pracy; 

 współpraca w grupie; 

2. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: prezentacje na inne przedmioty 
 

3. Wykonane prace dodatkowe. 
 

4. Oceny są z wagą 1 
 

TECHNIKA 
 

Wolanin Maciej 

 

Ocenie podlegają: 

1. Praca zdalna: 

 ćwiczenia praktyczne (rysunek techniczny) 

 prezentowanie opracowanych zagadnień – prezentacji przesyłanych drogą elektroniczną 

 systematyczność oraz jakość pracy; 

 współpraca w grupie; 

 oceny są z wagą 1 
 

 

 

 
 

 





 

 

 


