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Metody i formy oceniania w zdalnym nauczaniu  

w Szkole Podstawowej w Olszynach z: 

języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, 

biologii, przyrody, geografii, historii, wos, edb, informatyki, techniki. 

 

 

Co podlega ocenie? Sposób oceniania 

 Systematyczność pracy ucznia  

(uczeń ma obowiązek w wyznaczonym 

terminie odesłać do nauczyciela zadanie 

domowe lub notatki z lekcji, o które 

nauczyciel poprosi). 

Za zadania domowe wykonane w całości oraz 

kompletne notatki z lekcji przesłane 

w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje plus 

(+) w rubryce: „Zadania domowe”  

3 plusy = bdb, „Notatki z lekcji” 3 = bdb.  

Nieodesłanie pracy w wyznaczonym terminie 

jest równoznaczne z brakiem zadania 

domowego i otrzymaniem minusa (-)  

- z możliwością poprawy (jedynki z trzech 

minusów).  

3 minusy (-) skutkują otrzymaniem oceny 

niedostatecznej w rubryce: Zadania domowe” / 

„notatki z lekcji”. 

Waga oceny za systematyczność pracy 

 wynosi 2 - 3 

UWAGA! Za przysłanie kompletnej notatki po 

terminie uczeń nie otrzymuje plusa, 

 ale poprawa jedynki z minusów owocuje 

jednym + (1 = +) 
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Z FIZYKI/ Z MATEMATYKI: za zadania domowe 

wykonane w całości oraz kompletne notatki 

z lekcji przesłane w terminie, uczeń otrzymuje 

punkt. Po 2 – 3 tygodniach ustala się 

podsumowującą ocenę:   

100 – 90%             - bdb 

89   -   70%            - db 

69   -   50%            - dost 

49   -  25%             - dop 

24   -    0%             - ndst 

Odpowiedzi ustne z trzech ostatnich 

lekcji podczas lekcji prowadzonych na 

platformie ZOOM lub w formie wideo 

rozmowy za pośrednictwem 

komunikatora Messenger. 

Waga oceny z odpowiedzi ustnej wynosi 5. 

Testy, sprawdziany – zapowiadane 

tydzień wcześniej przez nauczyciela 

z wyznaczonego materiału. 

Waga oceny z testu, sprawdzianu wynosi 5. 

Uczeń ma obowiązek odesłać rozwiązania 

w wyznaczonym przez nauczyciela czasie, (np. 

w ciągu 30 minut). 

Gdy uczeń wysyła rozwiązania testu lub 

sprawdzianu po upływie wyznaczonego czasu, 

skutkuje to obniżeniem oceny o cały stopień. 

 

Kartkówki – mogą być niezapowiadane  

/lub zapowiadane ze względu na 

techniczne przygotowanie się/ 

i obejmują materiał z trzech ostatnich 

lekcji. 

Waga oceny z kartkówki wynosi 3. 

Uczeń ma obowiązek odesłać odpowiedzi 

w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. 

Gdy uczeń odsyła odpowiedzi po upływie 

wyznaczonego czasu, skutkuje to obniżeniem 

oceny o cały stopień. 
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Prace domowe, wypracowania klasowe, 

projekty, prezentacje na ocenę. 

 

Waga oceny za zadanie domowe, 

wypracowanie klasowe, projekty i prezentacje 

wynosi 2 - 3. 

 

Uczeń ma obowiązek odesłać do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie pracę, które podlega 

ocenie. 

Nieodesłanie pracy w wyznaczonym terminie 

skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Gdy uczeń odsyła zadanie po upływie 

wyznaczonego terminu, skutkuje to obniżeniem 

oceny o cały stopień = poprawa tej jedynki. 

UWAGA!! Gdy nauczyciel stwierdzi, że praca 

jest niesamodzielna, np. wypracowanie 

skopiowane z Internetu, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

Aktywność podczas lekcji. Za aktywną pracę podczas lekcji uczeń może 

otrzymać ocenę lub plus. 

3 plusy (+) skutkują otrzymaniem oceny bardzo 

dobrej w rubryce „Aktywność na lekcji”. 

Za nieuważne uczestnictwo w lekcji, 

przeszkadzanie uczeń może otrzymać minus (-). 

3 minusy skutkują otrzymaniem oceny 

niedostatecznej w rubryce: „Aktywność na 

lekcji”. 

 

Waga oceny za aktywność na lekcji wynosi 2. 

Nieprzygotowanie do lekcji. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania 

do końca roku. Należy zgłosić na początku zajęć. 

Drugie np. skutkuje oceną niedostateczną 

o wadze 3. 
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Ocena z zachowania. Ocena z zachowania ustalana jest na podstawie 

odrębnych kryteriów. Jeden raz w miesiącu 

nauczyciel wystawia ocenę za pracę na swoim 

przedmiocie. Stanowi to podstawę do 

wystawienia przez wychowawcę oceny 

cząstkowej z zachowania w danym miesiącu. 

 

Rozwiązania testów i kartkówek oraz prace domowe podlegające ocenie powinny być 

przesyłanie w formie dokumentu tekstowego WORD, WORDPAD, PDF. Dokumenty te 

mogą być wówczas edytowane przez nauczyciela, a uczeń może otrzymać komentarz do 

wykonanego zadania. Zadania w wyżej wymienionych formatach podlegające ocenie nie 

powinny być przesyłane w formie zdjęć! Natomiast jeśli jest to konieczne np. przy 

zadaniach w Ćwiczeniach z matematyki, notatkach z lekcji przesłany materiał musi być 

wykonany  w formie czytelnych zdjęć. Uniemożliwia to nauczycielowi ocenę pracy z uwagi 

na nieczytelność zdjęć.  

Uczeń jest zobowiązany zapisywać prace do oceny w jednym z wymienionych powyżej 

formacie.  
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Metody i formy oceniania w zdalnym nauczaniu z wychowania fizycznego: 

1. Ocena celująca: 

Uczeń: 

a) systematycznie wykonuje wszystkie zadania domowe i przesyła je do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie (treści wykonywanych zadań powinny być rozbudowane 

i wybiegać poza program nauczania), 

b)  bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach online, 

c) wykonuje zadania dodatkowe i przesyła je w wyznaczonym terminie, 

d) podczas wykonywania zadań domowych i dodatkowych (głównie nagrywanie filmów) 

uczeń musi wykazywać się pomysłowością i własną inwencją, zadania muszą być 

wykonywane poprawnie pod względem techniki, 

e) zawsze jest w stałym kontakcie z nauczycielem. 

 

2. Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

a) systematycznie wykonuje wszystkie zadanie domowe i przesyła je do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie (treści zadań mogą, ale nie muszą wybiegać poza program 

nauczania), 

b) bierze aktywnie udział we wszystkich zajęciach online, 

c) podczas wykonywania zadań domowych (głównie nagrywanie filmów) uczeń musi 

wykazać się pomysłowością, zadania muszą być wykonywane poprawnie pod 

względem techniki, 

d) zawsze jest w stałym kontakcie z nauczycielem. 

 

3. Ocena dobra: 

Uczeń: 

a) większość wykonywanych zadań wysyła w terminie lub nieznacznie po terminie, 

b)  bierze udział we wszystkich zajęciach online, w większości z nich jest aktywny, 

c) podczas wykonywania zadań (nagrywanie filmów) uczeń wykonuje ćwiczenia 

poprawnie pod względem techniki; 

d) najczęściej jest w stałym kontakcie z nauczycielem, uczeń w bardzo dużym stopniu 

wykazuje chęć poprawy ocen. 

 

4. Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

a) wykonuje prawie wszystkie zadanie domowe, ale rzadko wysyła je w terminie, 

b) bierze udział w większości zajęć online, ale nie jest aktywny,  

c) podczas wykonywania zadań (nagrywanie filmów) rzadko wykazuje się 

pomysłowością i własną inwencją, ćwiczenia wykonuje poprawnie lub z niewielkimi 

błędami, 
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d) zwykle jest w kontakcie z nauczycielem, uczeń wykazuje w dużym stopniu chęć 

poprawy ocen. 

 

5. Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

a) zadania domowe wykonuje od czasu do czasu, prawie nigdy nie wysyła ich 

w terminie, nauczyciel musi często kontaktować się z uczniem w celu 

uzupełnienia zaległości, 

b) rzadko bierze udział w zajęciach online, jeśli w nich uczestniczy nie jest aktywny, 

c) podczas wykonywania zadań (nagrywanie filmów) ćwiczenia wykonuje 

niepoprawnie technicznie, bez większego zaangażowania, wykazuje się bardzo 

małą pomysłowością, bardzo rzadko wykazuje własną inicjatywę, 

d) kontakt z uczniem jest bardzo rzadki, ciężko uzyskać od ucznia informacje, uczeń 

w niewielkim stopniu wykazuje chęć poprawy ocen. 

 

6. Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

a) nie wykonuje zadań domowych, jeśli uda mu się zrobić zadanie nigdy nie wysyła 

go w terminie, nie uzupełnia zaległości, 

b) bardzo rzadko bierze udział w zajęciach online, jeśli jest obecny nie wykazuje 

żadnej aktywności, 

c) jeśli uda mu przesłać zadanie (film) ćwiczenia, które prezentuje nie są 

wykonywane poprawnie technicznie, źle interpretuje formy zadań, nie wykazuje 

żadnej inicjatywny własnej, nie angażuje się w wykonanie zadań,  

d) kontakt z nauczycielem jest znikomy lub nie ma go wcale, uczeń nie wykazuje 

chęci kontaktu ani chęci poprawy ocen. 

  



Strona 7 z 10 
 

Kryteria ocen w zdalnym nauczaniu plastyki 

1. Ocena celująca: 

 Uczeń: 

- bierze aktywny udział podczas zajęć online, 

- systematycznie wykonuje i przesyła prace plastyczne, nigdy nie wysyła ich po 

terminie, 

- wykazuje zainteresowanie sztuką, 

- wykazuje się wysokim poziomem umiejętności plastycznych (jego prace wyróżniają 

się na tle innych, są wykonane odpowiednią techniką i zawsze estetyczne), 

znakomicie posługuje się technikami plastycznymi, 

- z własnej inicjatywy wykonuje zadania dodatkowe, 

- ma stały i częsty kontakt z nauczycielem. 

 

2. Ocena bardzo dobra: 

 Uczeń: 

- bierze aktywny udział w zajęciach online, 

- systematycznie wykonuje prace plastyczne i zawsze wysyła je w terminie, 

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne, bardzo dobrze posługuje się technikami 

plastycznymi, 

- wykonuje zadania dodatkowe po uprzednim zachęceniu przez nauczyciela, 

- ma stały i dość częsty kontakt z nauczycielem. 

 

3. Ocena dobra: 

 Uczeń: 

- bierze udział w zajęciach online, dość często jest aktywny, 

- systematycznie wykonuje prace plastyczne i zazwyczaj wysyła je w terminie, 

- poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadowalająco posługuje się technikami 

plastycznymi,  

- ma dobry kontakt z nauczycielem. 

 

4. Ocena dostateczna: 

 Uczeń: 

- zazwyczaj bierze udział w zajęciach online, nie jest zbyt często aktywny, 

- prace plastyczne wysyła zazwyczaj po terminie, 

- wykonuje ćwiczenia zgodnie z tematem, ale mało starannie,  

- posługuje się technikami plastycznymi, 

- wykazuje trudności w kontaktach z nauczycielem. 

 

5. Ocena dopuszczająca: 

 Uczeń: 

- nie zawsze bierze udział w zajęciach online, jeśli w nich uczestniczy nie jest aktywny, 
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- prace plastyczne rzadko wysyła w terminie lub nie wysyła ich w ogóle, 

- wykazuje się umiejętnościami w niewielkim zakresie, ćwiczenia plastyczne wykonuje 

z małym zaangażowaniem, prace są nieestetyczne, 

- posługuje się tylko podstawowymi technikami i narzędziami plastycznymi, 

- kontakt ucznia z nauczycielem jest bardzo rzadki. 

 

6. Ocena niedostateczna: 

 Uczeń:  

- bardzo rzadko bierze udział w zajęciach online, jeśli jest obecny nie wykazuje żadnej 

aktywności, 

- prac plastycznych nigdy nie wysyła w terminie lub nie wysyła ich wcale, 

- kontakt z nauczycielem jest znikomy lub nie ma go wcale,  

- wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu. 
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                           Dodatkowe informacje dotyczące oceniania w muzyce 

 W zdecydowanej większości chciałbym skoncentrować się na praktycznej formie 

aktywności, zapewniającej dzieciom naukę poprzez zabawę, a więc śpiew oraz grę na 

instrumentach. Korzystam przy tym z repertuaru, dostępnego w internecie, czyli piosenek, 

które dzieci mogą na luźno posłuchać i prawie bez wysiłku je przyswoić w przyjemny dla nich 

sposób. Co do wiedzy z podstaw teorii i historii muzyki, instrumentoznawstwa itd. chciałbym 

zrobić jeden sprawdzian, ale taki, który koncentruje się na naprawdę najważniejszych 

informacjach, mających na celu zbudowanie u dzieci minimalnego, ogólnego rozeznania 

z powyższą dziedziną, co może dać im jedną z przepustek do zostania w przyszłości 

wszechstronnymi i bardziej świadomymi kultury obywatelami. Nie będzie to zatem dla nich 

ciężki bagaż, za to raczej delikatny bodziec do otworzenia się na tę sferę, będący 

dostosowanym do specyfiki obecnego, trudnego okresu, niosącego dla nich niecodzienne 

wyzwania i obciążenia. 
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Kryteria  ocen zachowania –  zdalne nauczanie 

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który dodatkowo:   

a. zgłasza swoją obecność podczas zajęć prowadzonych na odległość i aktywnie w nich 

uczestniczy, 

b. systematycznie przesyła w wyznaczonym terminie kompletne notatki, rozwiązane 

zadania, testy, sprawdziany, wypracowania. 

 Ocenę bardzo dobrą  zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a. zazwyczaj pracuje systematycznie i aktywnie podczas lekcji, 

b. w odsyłanych notatkach, zadaniach bardzo rzadko pojawią się błędy. 

Ocenę dobrą  zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a. stara pracować się systematycznie i spełniać wymagania szkolne, 

b.  w odsyłanych notatkach, zadaniach czasem pojawiają się braki wymagające 

uzupełnienia lub błędy, 

c.  zdarza mu się odesłać prace po terminie, ale zawsze uzupełnia zaległości. 

Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a. nie zawsze pracuje systematycznie i często wykazuje obojętny stosunek do 

obowiązków szkolnych, 

b. nie bierze aktywnego udziału w prowadzonych zajęciach lub czyni to niechętnie, tylko 

na wyraźne polecenie nauczyciela, 

c. często odsyła po terminie niekompletne zadania, notatki, które zawierają liczne braki 

wymagające uzupełnienia. 

Ocenę nieodpowiednią  zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a. nieuważnie uczestniczy w lekcji i przeszkadza w jej prowadzeniu,  

b. opuszcza prowadzone zajęcia zdalnego nauczania lub/i spóźnia się na nie, 

c. nie uczestniczy w lekcji systematycznie, 

d. ma liczne braki i zaległości w zakresie wyznaczonych notatek, zadań, prac, których nie 

odsyła w wyznaczonym terminie,  

e. nie uzupełnia zaległości.  

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a. sporadycznie uczestniczy w prowadzonych lekcjach, zakłóca ich prowadzenie, 

b. nie wykazuje żadnej aktywności ustnej ani pisemnej podczas prowadzonych zajęć,  

c. nie uczestniczy w prowadzonych lekcjach. 


