
Aneks do zdalnego nauczania z informatyki w klasach IV-VIII 

I Kryteria  oceniania w czasie nauczania zdalnego  

Wagi ocen i progi procentowe wg WSO pozostają bez zmian. 

1. Kontrola osiągnięć uczniów może odbywać się w formie:  

a. ustnej (aktywność na lekcji online),  

b. on-line (sprawdziany, testy, quizy),  

c. praktycznej (prace samodzielne, prace domowe, projekty, wykonywanie zadań 

dodatkowych).  

2. Sposób przekazywania prac odbywa się przez:  

a. moduł „Zadanie domowe” w dzienniku elektronicznym Librus 

 b. platformę edukacyjną G-Suite 

3. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej:  

a. punktacja (testy, sprawdziany, quizy),  

b. komentarze do uzyskanych punktów i ocen,  

c. indywidualna korespondencja przez dziennik  

d. konsultacje z uczniami on-line w wyznaczonym terminie 

4. Ogólne kryteria oceniania  

a.  testy, sprawdziany oceniane są według obowiązującego systemu procentowego,  

b. prace praktyczne oceniane są w oparciu o wartość merytoryczną, zaangażowanie i wkład 

pracy ucznia,  

c. niedotrzymanie ustalonego terminu może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej,  

d. jeśli uczeń odeśle pracę skopiowaną z Internetu lub z innych źródeł (w tym we 

fragmentach), otrzymuje ocenę niedostateczną.  

II Program nauczania na czas zdalnego nauczania może ulec modyfikacji odnośnie 

zakresu treści programowych oraz ilości godzin przeznaczonych na ich realizację 

 

 

 



Aneks do zdalnego nauczania  techniki w klasach IV-V 

Kryteria  oceniania w czasie nauczania zdalnego  

1. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:  

a. aktywność w pracy zdalnej (aktywność na lekcji, wykonywanie zadań dla chętnych, 

systematyczność odsyłania prac)  

b. prace praktyczne, sprawdzone on line lub po przyjściu do szkoły 

c. karty pracy 

2. Sposoby przesyłania prac do oceny:  

a. moduł „Zadanie domowe” w dzienniku elektronicznym Librus 

 b. platformę edukacyjną G-Suite 

3. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej:  

a. punktacja (testy, sprawdziany, quizy),  

b. komentarze do uzyskanych punktów i ocen,  

c. indywidualna korespondencja przez dziennik  

d. konsultacje z uczniami on-line w wyznaczonym terminie 

5. Ogólne kryteria oceniania  

a.  prace praktyczne oceniane są w oparciu o wartość merytoryczną, zaangażowanie i wkład 

pracy ucznia,  

b. niedotrzymanie ustalonego terminu może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej,  

II Program nauczania na czas zdalnego nauczania może ulec modyfikacji odnośnie 

zakresu treści programowych oraz ilości godzin przeznaczonych na ich realizację 

 

 


