
Ocenianie 
 

 

Zespół przedmiotowy - przedmioty matematyczno - przyrodnicze - Bernadetta Maguda, 
 Mieczysława Seruś, Agnieszka Nasiadka, Stanisław Seruś - matematyka, geografia, chemia, 
biologia, fizyka - klasy Iv – VIII 
 
W dniu, w którym uczniowie mają dany przedmiot w planie lekcji, będą otrzymywać 
odpowiednie materiały. Postaramy się przekazywać je w miarę wcześnie, aby każde dziecko w 
miarę swoich możliwości, dostępu do komputera i internetu mogło spokojnie i pomału 
przerobić dany materiał. Będziemy się starać, aby przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały, 
dostosowany do możliwości uczniów z wykorzystaniem podręcznika a także materiałów ze 
stron internetowych. Podaną notatkę należy przepisać (można wydrukować i wkleić do zeszytu) 
lub na podstawie instrukcji sporządzić samemu i zrobić podane zadania do zeszytu (niektóre na 
podstawie sugestii, podpowiedzi nauczyciela, inne samodzielnie jako zadanie domowe) lub 
zeszytu ćwiczeń. W razie jakichkolwiek problemów, pytań, można skonsultować się 
z nauczycielem przez e- dziennik lub e-maila. Rozwiązania zadań będą co jakiś czas sprawdzane 
drogą elektroniczną. Po każdej lekcji wyznaczeni uczniowie będą przesyłać rozwiązania zadań. 
Uczniowie Ci zostaną o tym poinformowani i będą mieli wyznaczony czas na przesłanie 
rozwiązania. Należy wówczas napisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Można przesyłać na e – 
dziennik (jeżeli da się to zrobić opisowo) lub e-maila (załącznik: skan, zdjęcia strony z zeszytu, 
zeszytu ćwiczeń - jak wygodniej). Po sprawdzeniu przez nauczyciela, uczeń otrzyma informację 
zwrotną oraz ocenę za zrobione zadanie. W ten sposób planujemy, że do przerwy świątecznej 
każdy uczeń uzyska 1 do 2 ocen z danego przedmiotu. 
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ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
  
Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, 
zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy wybranych gier zespołowych 
i sprawność fizyczną. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini prezentacje, 
odpowiedzi z quizów i z 6 prób( szybkość, skoczność, siła ramion, gibkość, mm. brzucha, 
wytrzymałość) Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory wykonanych w warunkach domowych. 
Iwona Ostrowska 

 

System oceniania i monitorowania osiągnięć uczniów z przedmiotów humanistycznych  
Klasy IV – VIII  
Język polski  
1. Monitorowanie pracy uczniów  
· Monitorowanie pracy uczniów odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-
dziennika, poprzez sprawdzanie stanu odczytanych wiadomości, a w razie problemów - przez 
kontakt telefoniczny z rodzicem.  
· Prace podlegające ocenie, będą wysyłane przez uczniów na służbowy adres mailowy w formie 
dokumentu tekstowego. Nauczyciel dokona sprawdzenia i poprawy, wystawi ocenę, po czym 



odeśle uczniowi pracę w formie załącznika PDF lub JPG, w celu uniknięcia nanoszenia 
ewentualnych poprawek przez osoby trzecie.  
· Po przeprowadzonej lekcji, uczeń może być poproszony o dokonanie ewaluacji (plusy lub 
minusy, czego się dowiedział, co zapamiętał, co sprawiło mu trudność) i wysłanie informacji 
zwrotnej do nauczyciela.  
2. Kryteria oceniania  
· systematyczność, aktywność i zaangażowanie we współpracy z nauczycielem,  
· realizacja zadań w określonym czasie,  
· zadania są oceniane według kryteriów stosowanych do pisemnych form wypowiedzi na zadany 
temat (zaproszenie, ogłoszenie, list, kartka z pamiętnika, charakterystyka, rozprawka, opis),  
· prace pisemne podlegają ocenie pod względem językowym, ortograficznym 
i interpunkcyjnym,  
· estetyka wykonanej pracy.  
Religia  
· Uczniowie kontaktują się z nauczycielem zdalnie.  
· Ocenie podlegają prace domowe w formie pisemnej.  
· Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania / przesłania pracy domowej (nie krótszy 
niż jeden tydzień na zadanie).  
· Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych 
w  określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres (e-mail służbowy, e-dziennik).  
· Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do 
wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby zawieszenie lekcji znacznie się przedłużyło).  
· Wszelkie opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.  
· Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, 
które odpowiadają jego aktywności i możliwościom.  
· Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi 
korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny.  
Ocenie podlegać będzie:  
· Rozwinięcie tematu – zrozumienie i sposób rozwinięcia tematu, omówienie zagadnienia, 
dobór argumentów, formułowanie wniosków, jasna i logiczna kompozycja wypowiedzi, 
poprawność stylistyczna i językowa, wyszukiwanie, gromadzenie i porządkowanie informacji, 
możliwość wykorzystania informacji w procesie uczenia się, podejmowanie dodatkowych 
zadań.  
· Uczeń może poprawić, za zgodą nauczyciela, każdą ocenę, która go nie satysfakcjonuje, 
stosując się do powyższych zasad. Ocenę pozytywną poprawia się tylko raz.  
Historia  
Uczeń:  
· Umieszcza procesy, zjawiska i fakty historyczne w czasie i ustala związki przyczynowo- 
skutkowe- osie czasu, kalendaria, gry historyczne, krzyżówki historyczne, notatki.  
· Analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł, próbuje wyciągać wnioski-interpretacja źródeł 
historycznych, kartograficznych, statystycznych i literackich.  
· Objaśnia związki przyczynowo – skutkowe, analizuje zjawiska i procesy historyczne- praca 
w zeszycie ćwiczeń, prace pisemne.  
· Posługuje się pojęciami historycznymi, tworząc krótsze i dłuższe formy wypowiedzi: plan, 
notatkę, rozprawkę, prezentację.  
Wiedza o społeczeństwie  
Uczeń:  



· Znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego – prasówki.  
· Wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat wydarzeń z życia 
społecznego, w tym publicznego- argumenty, wystąpienie publiczne.  
· Przedstawia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i podstawowe organy władz publicznych- 
karty pracy, krzyżówki.  
· ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowego przekazu oraz 
wybranych spraw międzynarodowych- prezentacje, prasówki, dłuższe formy wypowiedzi esej, 
sprawozdanie.  
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Zasady oceniania z języka angielskiego 
  
Ocenie podlegać będą prace sprawdzające znajomość i umiejętność posługiwania się materiałem 
leksykalnym, gramatyczny oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej ( po 1 ocenie z danego obszaru) oraz 
praca na platformie LINGOS ( dotyczy uczniów klasy 5a, 5b i 6a, którzy dobrowolnie wyrazili chęć pracy 
na platformie o której mowa). Oceniane będą zadania z podręcznika i/lub z zeszytu ćwiczeń, lub karta 
pracy dołączona w formie załącznika w wiadomości tekstowej. Uczniowie będą zobowiązani odesłać 
wybrane  zadanie drogą mailową na adres służbowy nauczyciela. Nauczyciele służą wsparciem i udzielają 
odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania drogą mailową. 
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Zasady nauczania zespół przedmiotów artystycznych 

 
Przyroda – Technika – Informatyka – Muzyka - Plastyka 

 

  Oceny na podstawie wysłanego zdjęcia (printScreen) wykonanej pracy plastycznej, 
informatycznej, technicznej.  

 Przyroda – Technika - Weryfikacja wiedzy na bieżąco poprzez e-dziennik lub maila 
służbowego w godzinach pracy nauczyciela. 

 Przyroda – ocena przysłanej samodzielnie wykonanej krzyżówki 

 Informatyka odpowiedzi ustne w trakcie lekcji on-line u uczniowie odpowiadają na 
czacie pisemnie  lub ustnie po uzyskaniu zgody na dostęp do mikrofonu.  

 Informatyka ocena na podstawie internetowego quizu w którym uczniowie udzielają 
odpowiedzi na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi.  

 Informatyka – oceny plików wykonanych pracy przysłanych na pocztę mailową  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

Ocenie podlegać będą:  

1. Niektóre zadania wykonane przez uczniów w ćwiczeniach, zeszytach przedmiotowych, na 
dodatkowych kartach pracy, na kartkach z bloku rysunkowego, które chętne dzieci, przy 
pomocy rodziców prześlą nauczycielowi w formie:  

- zdjęć,  

- skanów,  

- SMSów ,  

- MMSów,  

na telefon, na e-dziennik, na e-mail służbowy, na Skypa, na Messengera.  

2. Testy rozwiązywane przez uczniów na różnorodnych platformach typu Eduelo.pl, Insta.Ling .  

3. Ćwiczenia wykonane przez uczniów podczas zdalnych lekcji prowadzonych przez Skypa lub 
na innych platform edukacyjnych przystosowanych do zdalnego nauczania.  

4. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami w klasach I-III pozostały materiał poddany zostanie 
ocenie po powrocie do szkoły przez wychowawców.  

Nauczyciel poinformuje rodziców o wyżej wymienionych możliwościach kontaktu 
z nauczycielem.  

Opracowała: przewodnicząca zespołu klas I-III Alina Styszko  

w oparciu o pomysły i sugestie koleżanek z zespołu 

 

 
 
 

 


