
WEWNĄTRZSZKOLNY    SYSTEM     OCENIANIA    W    KLASACH  I-III ZDALNE 

NAUCZANIE 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

Bieżącemu ocenianiu w podlega: 

a.  czytanie ze zrozumieniem , lektury (rozwijanie zainteresowań czytelniczych) 

b. pisanie- przepisywanie wyrazów i zdań, kaligrafia, przestrzeganie  zasad ortografii, ćwiczenia 

redakcyjne, pisanie twórcze - redagowanie zdań/ prostych form użytkowych 

c. wiadomości gramatyczne (wiedza o języku) 

d. prace domowe 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Ocenie podlegają: 

a. działania matematyczne 

b. układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych 

c. geometria 

d. umiejętności praktyczne 

e. praca domowa 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Wiadomości i umiejętności z zakresu  edukacji społecznej przewidzianych wymaganiami 

programowymi sprawdza się i ocenia za pomocą: 

a. kart pracy 

b. testów 

EDUKACJA PRZYRODNICZA  

Wiadomości i umiejętności z zakresu  edukacji przyrodniczej  przewidzianych wymaganiami 

programowymi sprawdza się i ocenia za pomocą: 

a. testów 

b. prac projektowych 

c. prac domowych 

EDUKACJA PLASTYCZNA i TECHNICZNA  
Analiza wytworów uczniów wykonanych  zgodnie z instrukcją  przesłanych w formie zdjęcia drogą 

elektroniczną. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Ocenie podlegają: 

wiadomości -  zna nazwy literowe i solmizacyjne poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu 

nutowego, posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości, umie zapisać na 

pięciolinii poznane dźwięki-  karty pracy. 

nauka wybranych piosenek 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

Ocenie podlegają: 

-  umiejętności praktyczne z zastosowaniem narzędzi WORD, Paint, Power Point  oraz korzystanie 

z Internetu. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I EDUKACJA ZDROWOTNA   

  Uczeń:  

 Wykonuje ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne w domu. 

 Zna i przestrzega zasad zdrowego żywienia. 

 Bierze udział w działaniach mających na celu zapobieganiu chorobom i promowaniu 

zdrowego stylu życia.  



 

Sposób weryfikacji działań ucznia - karta aktywności podpisana przez rodzica i przesłana na 

mobiDziennik i karty pracy dotyczące zdrowego trybu życia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 Ocenianiu podlegają wybrane przez nauczyciela ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, karty pracy 

zadane przez nauczyciela i przesłane zwrotnie w formie zdjęcia lub skanu, wypowiedzi 

pisemne w formie odpowiedzi na pytania lub wykonanie projektu – pracy plastyczno-

językowej. 

 Ocenie będą podlegały wybrane i wskazanie przez nauczyciela prace w określonej przez 

niego formie. 

 Dostarczanie uczniom materiałów poprzez napisane przez nauczyciela regułki, notatki, 

karty pracy, ale też strony internetowe z grami, które np. pozwalające utrwalić słownictwo.  

 Wysyłanie materiałów, kontakt z uczniami poprzez dziennik elektroniczny. 

 

Uwagi końcowe. 

 

Nauczyciel będzie monitorował pracę uczniów na bieżąco i systematycznie na dostępnych 

platformach edukacyjnych np. Eduelo i poprzez mobiDziennik. Na platformie edukacyjnej np.  

Eduelo, testportal.pl ocenie będą podlegały testy. 

Ocenie będą podlegały wybrane i wskazane przez nauczyciela prace w określonej przez niego 

formie. Przy ocenie w dzienniku nauczyciel może zamieścić dodatkowy komentarz. 
Wszystkie prace pisemne, plastyczno-techniczne ucznia, które będą podlegały ocenie, rodzic 

prześle przez mobiDziennik do nauczyciela w zależności od możliwości: w formie skanu, zdjęcia, 

dokumentu w programie Word, Power Point. 

 

W przypadku braku możliwości oceny ucznia z wykorzystaniem technologii informatycznej-

komputer, telefon, nauczyciel ocenia prace w oparciu o wypełnione przez dziecko karty pracy 

dostarczone do skrzynki klasowej w szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEWNĄTRZSZKOLNY    SYSTEM     OCENIANIA    W    KLASACH  IV-VIII  

ZDALNE NAUCZANIE 

 

Ocenianie z przedmiotów ścisłych: matematyka, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, 

informatyka. 
  

Co podlega ocenie  

 

1. Notatka wykonana w zeszycie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela - zdjęcie lub jeśli 

uczeń ma możliwość i woli to  skan. 

2. Karta pracy po przerobieniu partii materiału – zapowiedziana kilka dni wcześniej, wysłana 

na konto ucznia lub rodzica, wykonana przez  ucznia w określonym czasie  i zwrócona w 

postaci: zdjęcia, pliku z rozwiązaniami, skanu. 

3. Odpowiedź pisemna na zadane pytanie zgodnie ze wskazówką. 

4.  Praca domowa, np. wykonana w zeszycie  ćwiczeń lub wykonana według wskazówek  

nauczyciela  wysłana w konkretnym terminie w postaci: zdjęcia telefonem, pliku lub skanu, 

jeśli uczeń ma taką możliwość. 

5.  Aktywność na podstawie otrzymanych wiadomości od dzieci - wykonanie pracy przed 

terminem w sposób zasługujący na pochwałę. 

6. Wykonanie dodatkowej pracy - referat, prezentacja, ulotka - wysłane na konto nauczyciela. 

7. Wykonane podanych zadań przez nauczyciela na wskazanej platformie, na której nauczyciel 

i uczeń ma założone konto. 

8. Przygotowania do egzaminu klas ósmych. 

 

Jak będzie oceniany uczeń? (kryteria) 

 

1. Notatka wykonana w zeszycie – waga 1 

2. Karta pracy po przerobieniu partii materiału – waga 2 

3. Odpowiedź pisemna na zadane pytanie – waga 2 

4. Praca domowa – waga 1 

5. Aktywność – za jedną 3, za dwie 4, za trzy 5 -waga 2 

6. Wykonanie dodatkowej pracy – waga 1 

7. Wykonanie dodatkowych zadań na platformie – waga 1 

8. Przygotowanie do egzaminu klas ósmych – waga 1 

 
 
 

       Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

Monitorowanie postępów na podstawie komunikacji z uczniami lub rodzicami, otrzymanych 

wykonanych zadań, skrupulatne egzekwowanie prac od uczniów, niezwłoczne informowanie 

rodziców o braku współpracy ze strony ucznia oraz wychowawcę, śledzenie postępów w nauce na 

platformie. 

 

 

                                                                                                                    

 



Ocenianie z języka polskiego i języków obcych – język angielski i język niemiecki oraz 

historii, wos 

 Ocenianiu podlegają wybrane przez nauczyciela ćwiczenia, karty pracy w zeszycie ćwiczeń 

zadane przez nauczyciela i przesłane w formie zdjęcia, skanu oraz wypowiedzi pisemne na 

określony temat (np. opis, dialog, list) lub wykonanie projektu. 

 Monitorowanie postępów ucznia odbywa się na podstawie kontaktu i woli kontaktu z 

nauczycielem.  

 Dostarczanie uczniom materiałów poprzez napisane przez nauczyciela regułki, notatki, 

karty pracy, ale też strony internetowe z grami, które np. pozwalają utrwalić słownictwo.  

 Wysyłanie uczniom filmików, tłumaczących zagadnienia gramatyczne oraz zadania online.  

 Wysyłanie materiałów, kontakt z uczniami poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę 

elektroniczną. 

 Oceniane będą: 

 wykonywane przez uczniów krótkie zadania,  

 systematyczność,  

 ilość wykonanych zadań, 

 terminowość, 

 umiejętność słuchania u uczniów, np. poprzez wysłanie im filmu (dostosowanego 

poziomem) i poproszenie o raport, dotyczący tego, co obejrzeli lub po prostu 

napisania odpowiedzi na pytania, 

 czytanie tekstu ze zrozumieniem, 

 dłuższe wypowiedzi pisemne, na które uczeń ma 7 dni 

 Kryteria oceniania pozostają niezmienione (jak w Statucie). Dodatkowo nagradzanie 

„Plusem” za odrobienie pracy domowej ( 5 plusów - ocena bardzo dobra za aktywność). 

 Nauczyciel pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo w formie e-

booka)  i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały.  

Ocenianie z plastyki, techniki 

Ocenie podlega: 

 ocena prac plastycznych i technicznych pod kątem realizacji tematu i wykorzystania 

określonych zagadnień plastycznych, estetyki, wykorzystania środków plastycznego 

wyrazu, oryginalności, pomysłowości. 

Jak będzie oceniany uczeń?  

 celujący- wykonywanie prac dodatkowych ( konkurs, elementy dekoracji, plakatów), 



 bardzo dobry, dobry- ocena prac plastycznych wykonywanych w formie rysunkowej, 

malarskiej lub z wykorzystaniem dowolnie wybranych przez ucznia środków plastycznego 

wyrazu, poprawne wykonanie ćwiczeń z techniki, zaangażowanie w pracę, ciekawe 

rozwiązania, dbałość o szczegóły, estetyka  

 dostateczny- ocena pracy niedokończonej, wykonanej z dużą niestarannością, 

niedostosowanie się do wcześniej ustalonych zasad. 

 Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

 uczeń będzie miał określony czas na wykonanie zadania np. 2-3 tygodnie ( w zależności od 

formatu pracy). Wykonana praca- zdjęcie pracy będzie przesłane drogą elektroniczną na 

adres mailowy nauczyciela. 

Ocenianie z muzyki 

Ocenie podlegają: 

 prace teoretyczne dotyczące informacji z życia lub twórczości  danego kompozytora, cech 

charakterystycznych danej epoki - gatunki i formy muzyczne, 

 prace dotyczące podstawowych pojęć muzycznych, 

 prace dotyczącą rytmu (pisanie elementarnych ćwiczeń rytmicznych w zeszycie do nut). 

Kryteria oceniania pozostają niezmienione (jak w Statucie). 

 

Ocenianie z wychowania fizycznego 

I. Poziom zaangażowania ucznia w wykonywanie samodzielnie ćwiczeń. Propozycje 

ćwiczeń nauczyciel wysyła 1 raz w tygodniu.  

Propozycja ocen: 

0 x raz tygodniowo -  ocena niedostateczna 

1x raz tygodniowo -  ocena dopuszczająca 

2x razy w tygodniu -  ocena dostateczna 

3x razy w tygodniu -  ocena dobra 

4x razy w tygodniu -  ocena bardzo dobra 

5x razy w tygodniu i więcej -  ocena celująca 

Ocena wystawiana 1 raz w miesiącu (waga 3) na podstawie przesłanej przez ucznia karty 

samodzielnej aktywności, podpisana przez rodzica. 

II.           Wiadomości z zakresu zdrowia i higieny 

Quiz wiedzy na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. 

Ocena wg skali procentowej (waga 2) 

 



Ocenianie z edukacji dla bezpieczeństwa Kryteria oceniania – wymagania na poszczególne 

oceny.  

Ocena        

Celujący  

 bezbłędnie przedstawia algorytmy postępowania w różnorodnych sytuacjach na 

przedstawionym materiale w formie zdalnej (99%) używając różnych metod i form do 

wykonania swojej pracy 

 wykazuje zainteresowanie  zadaniem dla chętnych i poprawnie je wykonuje 

Bardzo dobry 

 poprawnie podaje odpowiedzi dotyczące algorytmu postępowania w różnorodnych 

sytuacjach (90%) korzysta z metod i form zaproponowanych przez nauczyciela 

Dobry 

 poprawnie przedstawia algorytm postępowania w różnorodnych sytuacjach (75%). Jeśli 

wyrazi własną chęć poprawy, ma możliwość podwyższenia oceny  

Dostateczny 

 podejmuje próbę wykonania zadań zaproponowanych przez nauczyciela w formie zdalnej i 

wykonuje w (50%),  

Dopuszczający 

 podejmuje próby wykonania karty pracy w 30% , korzysta z pomocy nauczyciela – 

uzupełnia je za pomocą kopiuj- wklej w formie zdalnej 

Niedostateczny 

 nie dostarczył żadnego rozwiązanej karty pracy mimo dwukrotnych wysyłanych upomnień 

do ucznia i jednej prośby do rodzica  

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia:  

 zadanie domowe  

 dodatkowe zadanie dla chętnych –  różne formy/ 

Kryteria oceniania ucznia z zaleceniami PPP  – oddanie pracy i chęć podjęcia próby wykonania 

ćwiczenia – zadania w dowolnej formie zdalnej 

Monitorowanie postępów ucznia: 

Aktywność: kontakt z uczniem z zastosowaniem przyjętych zasad w formie zdalnej 

 

 

 

 

 

  

 


