
 

Aneks do kryteriów oceniania język polski – ocenianie w trybie zdalnego nauczania-

język polski klasy IV –VIII 

 

 

 Podczas zdalnego nauczania realizacji podlegają przede wszystkim zagadnienia z podstawy 

programowej. 

 Lekcje on line będą odbywały się na platformie G Suite, a zadania będą przesyłane przez 

Librusa w zakładce „Zadania domowe”. 

Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia, 

wypełnić przygotowane przez nauczyciela karty pracy.  

 Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Dłuższe formy 

wypowiedzi będą opatrzone komentarzem. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę 

niedostateczną. 

 Prace mogą być odsyłane przez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail udostępniony 

przez nauczyciela (w postaci załączników, w treści wiadomości lub jako zdjęcie, np. zeszytu 

czy karty pracy; dopuszcza się również możliwość wysłania pliku dźwiękowego – w 

zależności od typu zadania). Można przyjąć inne formy przesyłania prac po wcześniejszym 

uzgodnieniu z nauczycielem.  

 Jeśli uczeń odeśle pracę skopiowaną z Internetu lub z innych źródeł (w tym we 

fragmentach), otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Nie wszystkie odesłane przez ucznia prace będą podlegały ocenie na stopnie szkolne. 

Niektóre prace pełnią funkcję ćwiczeniową. Mogą być wyłącznie wskazówką stopnia 

opanowania bieżącego materiału przez ucznia.  

 Waga ocen, które może uzyskać uczeń pozostaje niezmieniona 

 Nauczyciel kontaktuje się z uczniami i rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego- 

Zakładka - „Wiadomości”( w szczególnych przypadkach mailowo lub telefonicznie). 

Informacje o godzinach  lekcji oraz terminy prac kontrolnych umieszczane są Terminarzu w 

dzienniku elektronicznym. 

 Informacje na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczane będą zawsze 

z tygodniowym wyprzedzeniem w e-dzienniku. Określona zostanie dokładna data i godzina 

testu. 

 Ocenie mogą podlegać wypowiedzi ustne podczas lekcji online – aktywność ucznia, 

odczytanie zadania, wykonanego ćwiczenia. 

 Oceny wpisywane są na bieżąco do e-dziennika. 



 Poprawa ocen- uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni w formie określonej przez 

nauczyciela. 

Uczeń w  godzinach ustalonych z nauczycielem  będzie mógł uzyskać pomoc  w  odrabianiu 

lekcji lub przypadku trudności z opanowaniem danej partii materiału. 
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