
Kryteria  oceniania - język polski – ocenianie w trybie zdalnego nauczania 

  

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy  i umiejętności oraz 

zaangażowanie ucznia. 

2. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania 

oceny nauczyciel informuje ucznia poprzez platformę Microsoft Teams oraz dziennik 

elektroniczny.  

3. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych                           

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  Dla chętnych przewidziane są 

zadania dodatkowe.  

4. Oceny są wyrażone w sześciostopniowej skali – od 1 do 6.     

5. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia   i przekazywanie mu 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

6. Uczniowie przesyłają wykonane zadania/karty pracy  za pośrednictwem  platformy Microsoft 

Teams . 

7. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł w przypadku, gdy w pracy 

dopuszcza się możliwość cytowania) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

8. Informacje na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczane będą zawsze                           

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

testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak, aby uczniowie mogli 

dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników. 

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

odczytanie zadania, wykonanego ćwiczenia. 

10. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  w czasie 

zdalnego nauczania w ciągu dwóch tygodni w formie wskazanej przez nauczyciela. 

11. Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić (w drodze zdalnego nauczania): 

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji     o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) wskazywanie uczniowi mocnych i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy 

nad nimi, 

d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych 

trudności, 

e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

 

12. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane na bieżąco. 
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