
Aneks do Przedmiotowych Systemów Oceniania w Zespole Szkół Specjalnych 

w Gliwicach 

 

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 25 marca br. do dnia 10 

kwietnia br., wprowadza się, następujące zmiany w Przedmiotowym Systemie Ocenianiu 

związane z ograniczeniem form oceniania: 

Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

Przedmioty 
humanistyczne 

Język polski 

1. Ocena pracy domowej (indywidualna praca 
pisemna dotycząca zadanego problemu, lub 
obejrzanego filmu przesłana drogą 
elektroniczną) 

2. Ocena wiadomości sporządzonej na podstawie 
obejrzanego/poznanego tekstu kultury (tv)  

3. W specyficznych przypadkach (brak kontaktu 
mailowego, internetu) odpowiedź ustna przez 
telefon 

4. Umożliwienie uczniom wydłużonego terminu  
(1-2 dni) realizacji zadania 

Historia 

1. Zaangażowanie ucznia, potwierdzone 
kontaktem z nauczycielem, 

2. Systematyczność wykonywania zadań i ich 
terminowe przesyłanie drogą elektroniczną, 

3. Wykonanie indywidualnej prezentacji 
multimedialnej na zadany temat i przesłanie 
drogą elektroniczną. 

WOS 

1. Zaangażowanie ucznia, potwierdzone 
kontaktem z nauczycielem, 

2. Systematyczność wykonywania zadań i ich 
terminowe przesyłanie drogą elektroniczną, 

3. Wykonanie indywidualnej prezentacji 
multimedialnej na zadany temat i przesłanie 
drogą elektroniczną 

Religia 

1. Zadania domowe – terminowe oddanie pracy – 
waga 1 

2. Pisemny komentarz do fragmentu z Pisma 
Świętego – waga 3  

3. Pisemne odpowiedzi do pytań w oparciu 
o zadany materiał (także materiały online) – 
waga 3 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

4. Aktywność – ciekawe spostrzeżenia, pytania, 
sugestie ucznia – waga 2 

5. Formy dodatkowe – obrazowe przedstawienie 
tematu (np. scena ewangeliczna – praca 
rysunkowa), zaangażowanie modlitewne online 
– waga 1 

Języki obce 

Język angielski 

Wszystkie prace uczeń odsyła do nauczyciele 
i podlegają ocenie. 
1. krótka pisemna forma wypowiedzi 
2. projekt ( w formie zadanej przez nauczyciela) 
3. praca z tekstem czytanym 
4. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne 
5. aktywność 

Język niemiecki 

Wszystkie prace uczeń odsyła do nauczyciele 
i podlegają ocenie. 
1. krótka pisemna forma wypowiedzi 
2. projekt (w formie zadanej przez nauczyciela) 
3. praca z tekstem czytanym 
4. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne 
5. aktywność 

Przedmioty 
przyrodnicze 

Biologia 

1. Aktywność i systematyczność ucznia 

w uzupełnianiu zadań i podejmowanie 

proponowanych projektów 

2. Wyniki testów sprawdzających wiedzę 

3. Karty pracy udostępniane online oraz  

z e-podręcznika 

4. Prezentacje multimedialne wykonane przez 

ucznia 

5. Projekty badawcze  wykonywane samodzielnie 

wg instrukcji podanej przez nauczyciela – 

dokumentacja :opis, obserwacje, wyniki, 

wnioski 

6. Odpowiedzi pisemne na zadane pytania 

problemowe 

7. Formy plastyczne wypowiedzi – plakaty, 

komiksy itp.  

Chemia 

W czasie nieobecności ucznia z przyczyn od niego 
niezależnych nauczyciel sprawdza wiedzę poprzez 
przekazywane przez ucznia on-line: 
a. testy 
b. karty pracy  
c. prace pisemne 
d. projekty 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

e. plakaty 
f. doświadczenia wykonywane w domu - wnioski 

z  obserwacji  
g. filmiki oraz zdjęcia wykonanych zadań 

Geografia 

Oceniania z geografii przeprowadzane będzie 
w postaci : 
1. oceniania kształtującego komentującego 

wykonanie zadań i włożonego wysiłku, 

systematyczności oraz wywiązywania się 

z wyznaczonego terminu (1 tydzień) 

2. oceniania wykonanych: 

a. ćwiczeń w pisemnym pozyskiwaniu i utrwalaniu 

treści programowych 

b. wykonanych rysunków czy diagramów 

c. uzupełnionych luk wyrazowych w zdaniach 

d. wykonanych kart pracy 

Przedmioty 
matematyczno- 

fizyczne 

Matematyka 

1. Aktywność- (waga 1) udział w lekcjach, kontakty    
mailowe, sporządzanie notatek 

2. 2.Zadania domowe- (waga 1) wykonanie 
w terminie zadanej pracy, rozwiązanie kart 
pracy, odsyłanych drogą mailową 

3. 3.Odpowiedź - (waga 2) w zależności od 
możliwości ucznia, zaangażowanie w projekcie, 
rozwiązywanie zadanych testów online oraz 
zadań egzaminacyjnych. 

Fizyka 

Ocenianiu w szczególności podlegają: 
1. systematyczność 
2. aktywność 
3. prace pisemne - odsyłane przez uczniów, 

wypełnione karty pracy, testy, sprawdziany 
4. dodatkowe prace - plakaty, prezentacje, własne 

filmy z wykonanych przez uczniów doświadczeń 

Informatyka Informatyka 

1. Projekty indywidualne uczniów udostępnione za 
pomocą dziennika elektronicznego lub wysłane 
za pomocą poczty elektronicznej lub innych 
narzędzi pracy zdalnej 

2. Prezentacje multimedialne, Dokumenty 
tekstowe udostępnione za pomocą dziennika 
elektronicznego lub innych narzędzi pracy 
zdalnej 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

3. Weryfikacja umiejętności uczniów nabytych 
zdalnie poprzez quizy online: kahoot.com, 
quizlet.com 

4. Ocenianie aktywności online uczniów, 
uwzględniając indywidualne możliwości ucznia 
oraz dostęp do komputera i internetu. 

Przedmioty 
artystyczne 

Muzyka 

Ocenianiu w szczególności podlegają: 
a. systematyczność kontaktów z nauczycielem 
b. aktywność 
c. prace pisemne - odsyłane przez uczniów  

wypełnione karty pracy 
d. dodatkowe prace - plakaty, prezentacje, filmy 

z grą ucznia na instrumencie 
e. udokumentowane w formie zdjęć lub biletu 

uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych : 
koncertach, recitalach itp. 

Plastyka 

Praca zdalna uczniów oceniana będzie na 
podstawie: 
a. zaangażowania w pracę  
b. aktywności: kontakt ucznia z nauczycielem, jego 

częstotliwość, systematyczność i poprawność 
wykonywania ćwiczeń i zadań. 

c. przygotowania materiałów/plakatów online. 
d. Fotografii pracy plastycznej  
e. Pracy pisemnej, prezentacji, opisu dzieła 

Pozostałe 
przedmioty 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

1. Sporządzenie krótkiej notatki z zadanego 
tematu lekcji,  

2. Zadanie domowe- sposób sprawdzenia 
odesłanie do nauczyciela za pomoc dostępnych 
kanałów komunikacji np. zdjęcie, scan wysłane 
na adres email. 

3.  Zadania domowe w formie prezentacji 
w PowerPoint wykorzystując e-maile klasowe  

Wychowanie 
fizyczne 

Przedmiotem oceniania w czasie zdalnej edukacji 
będą min: 
a. prace i wypowiedzi  pisemne uczniów  
b. ocena zdjęć, filmów z ćwiczeń fizycznych 

wykonywanych w domu 
c. testów, opracowań 
d. znajomość przepisów gier zespołowych 
e. inne wytwory pracy uczniowskiej 
f. zadania dodatkowe 
g. zaangażowanie i aktywność w czasie zdalnej 

edukacji 
 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

Branżowa Szkoła I stopnia 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

Przedmioty 
humanistyczne 

Język polski 

1. Ocena pracy domowej (indywidualna praca 
pisemna dotycząca zadanego problemu, lub 
obejrzanego filmu przesłana drogą 
elektroniczną) 

2. Ocena wiadomości sporządzonej na podstawie 
obejrzanego/poznanego tekstu kultury (tv)  

3. W specyficznych przypadkach (brak kontaktu 
mailowego, internetu) odpowiedź ustna przez 
telefon 

4. Umożliwienie uczniom wydłużonego terminu (1-
2 dni) realizacji zadania 

Historia 

1. Zaangażowanie ucznia, potwierdzone 
kontaktem z nauczycielem, 

2. Systematyczność wykonywania zadań i ich 
terminowe przesyłanie drogą elektroniczną, 

3. Wykonanie indywidualnej prezentacji 
multimedialnej na zadany temat i przesłanie 
drogą elektroniczną 

WOS 

1. Zaangażowanie ucznia, potwierdzone 
kontaktem z nauczycielem, 

2. Systematyczność wykonywania zadań i ich 
terminowe przesyłanie drogą elektroniczną, 

3. Wykonanie indywidualnej prezentacji 
multimedialnej na zadany temat i przesłanie 
drogą elektroniczną 

Religia 

1. Zadania domowe – terminowe oddanie pracy – 
waga 1 

2. Pisemny komentarz do fragmentu z Pisma 
Świętego – waga 3  

3. Pisemne odpowiedzi do pytań w oparciu 
o zadany materiał (także materiały online) – 
waga 3 

4. Aktywność – ciekawe spostrzeżenia, pytania, 
sugestie ucznia – waga 2 

5. Formy dodatkowe – obrazowe przedstawienie 
tematu (np. scena ewangeliczna – praca 
rysunkowa), zaangażowanie modlitewne online 
– waga 1 

Języki obce Język angielski 
Wszystkie prace uczeń odsyła do nauczyciele 
i podlegają ocenie. 
1. krótka pisemna forma wypowiedzi 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

2. projekt ( w formie zadanej przez nauczyciela) 
3. praca z tekstem czytanym 
4. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne 
5. aktywność 

Język niemiecki 

Wszystkie prace uczeń odsyła do nauczyciele 
i podlegają ocenie. 
1. krótka pisemna forma wypowiedzi 
2. projekt (w formie zadanej przez nauczyciela) 
3. praca z tekstem czytanym 
4. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne 
5. aktywność 

Przedmioty 
przyrodnicze 

Biologia 

1. Aktywność i systematyczność ucznia 

w uzupełnianiu zadań i podejmowanie 

proponowanych projektów 

2. Wyniki testów sprawdzających wiedzę 

3. Karty pracy udostępniane online oraz z e-

podręcznika 

4. Prezentacje multimedialne wykonane przez 

ucznia 

5. Projekty badawcze  wykonywane samodzielnie 

wg instrukcji podanej przez nauczyciela – 

dokumentacja :opis, obserwacje, wyniki, 

wnioski 

6. Odpowiedzi pisemne na zadane pytania 

problemowe 

7. Formy plastyczne wypowiedzi – plakaty, 

komiksy itp. 

Chemia 

W czasie nieobecności ucznia z przyczyn od niego 
niezależnych nauczyciel sprawdza wiedzę poprzez 
przekazywane przez ucznia on-line: 
a. testy 
b. karty pracy  
c. prace pisemne 
d. projekty 
e. plakaty 
f. doświadczenia wykonywane w domu  - wnioski 

z obserwacji  
g. filmiki oraz zdjęcia wykonanych zadań 
W terminie ustalonym przez nauczyciela 

Geografia 

Oceniania z geografii przeprowadzane będzie 
w postaci : 
1. oceniania kształtującego komentującego 

wykonanie zadań i włożonego wysiłku, 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

systematyczności oraz wywiązywania się 
z wyznaczonego terminu (1 tydzień) 

2. oceniania wykonanych: 
a. ćwiczeń w pisemnym pozyskiwaniu i utrwalaniu 

treści programowych 
b. wykonanych rysunków czy diagramów 
c. uzupełnionych luk wyrazowych w zdaniach 
d. wykonanych kart pracy 

Przedmioty 
matematyczno- 

fizyczne 

Matematyka 

1) Sprawdzian napisany za pomocą platformy 
edukacyjnej 

2) Wykonanie pracy zadanej przez nauczyciela, 
zarówno online, jak i w zeszycie przedmiotowym 

3) Systematyczność pracy ucznia 
4) Wykonanie zadanych prac w terminie 

Fizyka 

Ocenianiu w szczególności podlegają: 
1. systematyczność 
2. aktywność 
3. prace pisemne - odsyłane przez uczniów, 

wypełnione karty pracy, testy, sprawdziany 
4. dodatkowe prace - plakaty, prezentacje, własne 

filmy z wykonanych przez uczniów doświadczeń 

Informatyka Informatyka 

1. Projekty indywidualne uczniów udostępnione za 
pomocą dziennika elektronicznego lub wysłane 
za pomocą poczty elektronicznej lub innych 
narzędzi pracy zdalnej 

2. Prezentacje multimedialne, Dokumenty 
tekstowe udostępnione za pomocą dziennika 
elektronicznego lub innych narzędzi pracy 
zdalnej 

3. Weryfikacja umiejętności uczniów nabytych 
zdalnie poprzez quizy online: kahoot.com, 
quizlet.com 

4. Ocenianie aktywności online uczniów, 
uwzględniając indywidualne możliwości ucznia 
oraz dostęp do komputera i internetu. 

Pozostałe 
przedmioty 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

1. Sporządzenie krótkiej notatki z zadanego 
tematu lekcji,  

2. Zadanie domowe- sposób sprawdzenia 
odesłanie do nauczyciela za pomoc dostępnych 
kanałów komunikacji np. zdjęcie, scan wysłane 
na adres email. 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

3. Zadania domowe w formie prezentacji 
w PowerPoint wykorzystując e-maile klasowe 

Podstawy 
przedsiębiorczośc

i 

1. wykonanie w terminie zadanej pracy – waga 1  
w zależności od możliwości ucznia i staranności 
wykonania pracy 

2. odpowiedź (przez łącza internetowe, w 
zależności od możliwości technicznych w domu 
ucznia) – waga 2 

3. kartkówka (platforma edukacyjna lub drogą 
mailową lub drogą wiadomości w dzienniku 
elektronicznym) - waga 2 lub 3 w zależności od 
zakresu wiedzy, którą obejmuje kartkówka 

4. sprawdzian (platforma edukacyjna lub drogą 
mailową lub drogą wiadomości w dzienniku 
elektronicznym) - waga 3 lub 4 w zależności od 
zakresu wiedzy, którą obejmuje sprawdzian 

Wychowanie 
fizyczne 

Przedmiotem oceniania w czasie zdalnej edukacji 
będą min: 
a. prace i wypowiedzi  pisemne uczniów  
b. ocena zdjęć, filmów z ćwiczeń fizycznych 

wykonywanych w domu 
c. testów, opracowań 
d. znajomość przepisów gier zespołowych 
e. inne wytwory pracy uczniowskiej 
f. zadania dodatkowe 
g. zaangażowanie i aktywność w czasie zdalnej 

edukacji 

Przedmioty 
zawodowe 

Przedmioty 
zawodowe 

1. Praca domowa  – doskonalenie umiejętności 
samodzielnej pracy w domu dotyczącej 
zadanego problemu 

2. Wykonanie samodzielnej notatki np. po 
obejrzeniu filmu, prezentacji lub innych 
materiałów  podanych przez nauczyciela 

3. Samodzielne wyszukiwanie wiadomości na 
podany temat( Internet, książki, ilustracje) 

4. Karty pracy, testy 
5. Samodzielne wykonanie krótkiej prezentacji  
6. Zeszyt -systematyka pisania np. wydrukowanie 

notatki przygotowanej przez nauczyciela 
i wklejenie do zeszytu, samodzielne notatki, 
wklejanie ilustracji, rysowanie 

7. Ocenie będzie podlegać : zaangażowanie ucznia, 
systematyczne odsyłanie prac, podejmowanie 
własnej inicjatywy, stawianie pytań w celu 
wyjaśnienia problemów, dociekanie 



Szkoła Podstawowa 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

zrozumienia tematu, interpretacja podanych 
informacji 

 

 

Liceum Ogólnokształcące 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

Przedmioty 
humanistyczne 

Język polski 

1. Ocena pracy domowej (indywidualna praca 
pisemna dotycząca zadanego problemu, lub 
obejrzanego filmu przesłana drogą 
elektroniczną) 

2. Ocena wiadomości sporządzonej na podstawie 
obejrzanego/poznanego tekstu kultury (tv)  

3. W specyficznych przypadkach (brak kontaktu 
mailowego, internetu) odpowiedź ustna przez 
telefon 

4. Umożliwienie uczniom wydłużonego terminu  
(1-2 dni) realizacji zadania 

Historia 
Historia 

i społeczeństwo 

1. Zaangażowanie ucznia, potwierdzone 
kontaktem z nauczycielem, 

2. Systematyczność wykonywania zadań i ich 
terminowe przesyłanie drogą elektroniczną, 

3. Wykonanie indywidualnej prezentacji 
multimedialnej na zadany temat i przesłanie 
drogą elektroniczną 

WOS 

1. Zaangażowanie ucznia, potwierdzone 
kontaktem z nauczycielem, 

2. Systematyczność wykonywania zadań i ich 
terminowe przesyłanie drogą elektroniczną, 

3. Wykonanie indywidualnej prezentacji 
multimedialnej na zadany temat i przesłanie 
drogą elektroniczną 

Wiedza o 
kulturze 

Oceniane są następujące zadania ucznia wykonane 
w domu:  
a. prezentacja multimedialna – waga 2,  
b. wypowiedź pisemna – waga 1,  
c. film nagrany telefonem- waga 2 
d. karta pracy – waga 1 

Religia 

1. Zadania domowe – terminowe oddanie pracy – 
waga 1 

2. Pisemny komentarz do fragmentu z Pisma 
Świętego – waga 3  



Liceum Ogólnokształcące 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

1. Pisemne odpowiedzi do pytań w oparciu 
o zadany materiał (także materiały online) – 
waga 3 

2. Aktywność – ciekawe spostrzeżenia, pytania, 
sugestie ucznia – waga 2 

3. Formy dodatkowe – obrazowe przedstawienie 
tematu (np. scena ewangeliczna – praca 
rysunkowa), zaangażowanie modlitewne online 
– waga 1 

Języki obce 

Język angielski 

Wszystkie prace uczeń odsyła do nauczyciele 
i podlegają ocenie. 
1. krótka pisemna forma wypowiedzi 
2. projekt ( w formie zadanej przez nauczyciela) 
3. praca z tekstem czytanym 
4. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne 
5. aktywność 

Język niemiecki 

Wszystkie prace uczeń odsyła do nauczyciele 
i podlegają ocenie. 
1. krótka pisemna forma wypowiedzi 
2. projekt ( w formie zadanej przez nauczyciela) 
3. praca z tekstem czytanym 
4. ćwiczenia leksykalne, gramatyczne 
5. aktywność 

Przedmioty 
przyrodnicze 

Biologia 

1. Aktywność i systematyczność ucznia 

w uzupełnianiu zadań i podejmowanie 

proponowanych projektów 

2. Wyniki testów sprawdzających wiedzę 

3. Karty pracy udostępniane online oraz 

z e-podręcznika 

4. Prezentacje multimedialne wykonane przez 

ucznia 

5. Projekty badawcze  wykonywane samodzielnie 

wg instrukcji podanej przez nauczyciela – 

dokumentacja:opis, obserwacje, wyniki, wnioski 

6. Odpowiedzi pisemne na zadane pytania 

problemowe 

7. Formy plastyczne wypowiedzi – plakaty, 
komiksy itp. 

Chemia 

W czasie nieobecności ucznia z przyczyn od niego 
niezależnych nauczyciel sprawdza wiedzę poprzez 
przekazywane przez ucznia on-line: 
a. testy 
b. karty pracy  



Liceum Ogólnokształcące 
Zespół 

przedmiotowy 

  

 

Przedmiot Formy oceniania 

c. prace pisemne 
d. projekty 
e. plakaty 
f. doświadczenia wykonywane w domu - wnioski 

z obserwacji  
g. filmiki oraz zdjęcia wykonanych zadań 
W terminie ustalonym przez nauczyciela 

Geografia 

Oceniania z geografii przeprowadzane będzie 
w postaci : 
1. oceniania kształtującego komentującego 

wykonanie zadań i włożonego wysiłku, 
systematyczności oraz wywiązywania się 
z wyznaczonego terminu (1 tydzień) 

2. oceniania wykonanych: 
a. ćwiczeń w pisemnym pozyskiwaniu i utrwalaniu 

treści programowych 
b. wykonanych rysunków czy diagramów 
c. uzupełnionych luk wyrazowych w zdaniach 
d. wykonanych kart pracy 

Przedmioty 
matematyczno- 

fizyczne 

Matematyka 

1. Sprawdzian napisany za pomocą platformy 
edukacyjnej 

2. Wykonanie pracy zadanej przez nauczyciela, 
zarówno online, jak i w zeszycie przedmiotowym 

3. Systematyczność pracy ucznia 
4. Wykonanie zadanych prac w terminie 

Fizyka 

Ocenianiu w szczególności podlegają: 
1. systematyczność 
2. aktywność 
3. prace pisemne - odsyłane przez uczniów, 

wypełnione karty pracy, testy, sprawdziany 
4. dodatkowe prace - plakaty, prezentacje, własne 

filmy z wykonanych przez uczniów doświadczeń 

Informatyka Informatyka 

1. Projekty indywidualne uczniów udostępnione za 
pomocą dziennika elektronicznego lub wysłane 
za pomocą poczty elektronicznej lub innych 
narzędzi pracy zdalnej 

2. Prezentacje multimedialne, Dokumenty 
tekstowe udostępnione za pomocą dziennika 
elektronicznego lub innych narzędzi pracy 
zdalnej 
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3. Weryfikacja umiejętności uczniów nabytych 
zdalnie poprzez quizy online: kahoot.com, 
quizlet.com 

4. Ocenianie aktywności online uczniów, 
uwzględniając indywidualne możliwości ucznia 
oraz dostęp do komputera i internetu. 

Przedmioty 
artystyczne 

Muzyka 

Ocenianiu w szczególności podlegają: 
a. systematyczność kontaktów z nauczycielem 
b. aktywność 
c. prace pisemne - odsyłane przez uczniów  

wypełnione karty pracy 
d. dodatkowe prace - plakaty, prezentacje, filmy 

z grą ucznia na instrumencie 
e. udokumentowane w formie zdjęć lub biletu 

uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych : 
koncertach, recitalach itp. 

Plastyka 

Praca  zdalna uczniów oceniana będzie na 
podstawie: 
a. zaangażowania w pracę  
b. aktywności: kontakt ucznia z nauczycielem, jego 

częstotliwość, systematyczność i poprawność 
wykonywania ćwiczeń i zadań. 

c. przygotowania materiałów/plakatów online. 
d. Fotografii pracy plastycznej  
Pracy pisemnej, prezentacji, opisu dzieła 

Pozostałe 
przedmioty 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

1. Sporządzenie krótkiej notatki z zadanego 
tematu lekcji,  

2. Zadanie domowe- sposób sprawdzenia 
odesłanie do nauczyciela za pomoc dostępnych 
kanałów komunikacji np. zdjęcie, scan wysłane 
na adres email. 

3.  Zadania domowe w formie prezentacji 
w PowerPoint wykorzystując e-maile klasowe 

Podstawy 
przedsiębiorczoś

ci 

1. wykonanie w terminie zadanej pracy – waga 1  
w zależności od możliwości ucznia i staranności 
wykonania pracy 

2. odpowiedź (przez łącza internetowe, 
w zależności od możliwości technicznych 
w domu ucznia) – waga 2 

3. kartkówka (platforma edukacyjna lub drogą 
mailową lub drogą wiadomości w dzienniku 
elektronicznym) - waga 2 lub 3 w zależności od 
zakresu wiedzy, którą obejmuje kartkówka 
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4. sprawdzian (platforma edukacyjna lub drogą 
mailową lub drogą wiadomości w dzienniku 
elektronicznym) - waga 3 lub 4 w zależności od 
zakresu wiedzy, którą obejmuje sprawdzian 

Wychowanie 
fizyczne 

Przedmiotem oceniania w czasie zdalnej edukacji 
będą min: 
a. prace i wypowiedzi  pisemne uczniów  
b. ocena zdjęć, filmów z ćwiczeń fizycznych 

wykonywanych w domu 
c. testów, opracowań 
d. znajomość przepisów gier zespołowych 
e. inne wytwory pracy uczniowskiej 
f. zadania dodatkowe 
g. zaangażowanie i aktywność w czasie zdalnej 

edukacji 
 

  



Szkoła Przyspasabiająca do Pracy 
Przedmiot Formy oceniania 

Funkcjonowanie osobiste i 
społeczne 

Stosuje się ocenę opisową na koniec semestru 
i końcoworoczną. Na bieżąco oceny cząstkowe 
również w formie opisowej. 
Ocenie podlegają: 
a. karty pracy 

b. odpowiedź ustna przez komunikator 

c. wypowiedz ustna nagranie 

d. praca domowa 

e. działania praktyczne 

f. aktywność (udział w lekcjach, kontakt mailowy, 
telefoniczny) 

Zajęcia kształtujące kreatywność 

Stosuje się ocenę opisową na koniec semestru 
i końcoworoczną. Na bieżąco oceny cząstkowe 
również w formie opisowej. 
Ocenie podlegają: 
a. prace plastyczne, techniczne (wykonane 

różnymi technikami) 
b. aktywność 

c. pomysłowość, kreatywność 

Zajęcia rozwijające komunikowanie 
się 

Stosuje się ocenę opisową na koniec semestru 
i końcoworoczną. Na bieżąco oceny cząstkowe 
również w formie opisowej. 
Ocenie podlegają: 
a. karty pracy 
b. odpowiedź ustna przez komunikator 

c. wykorzystanie języka migowego w komunikacji  

d. praca domowa 

aktywność 

Przysposobienie do pracy 

Stosuje się ocenę opisową na koniec semestru 
i końcoworoczną. Na bieżąco oceny cząstkowe 
również w formie opisowej. 
a. Ocenie podlegają: 
b. działania praktyczne 

c. aktywność 

d. w specyficznych przypadkach odpowiedz ustna 
przez komunikator 

e. karty pracy 

f. praca domowa  

Wychowanie fizyczne 

Stosuje się ocenę opisową na koniec semestru 
i końcoworoczną. Na bieżąco oceny cząstkowe 
również w formie opisowej. 
Ocenie podlegają: 
a. aktywność i zaangażowanie w ćwiczenia 

 


