
Sprawdzanie osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania na czas nauczania zdalnego 

 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących 

 

 Zespół nauczycieli języka polskiego 

1. 

 
Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu: 

język polski, wiedza o kulturze 

 
2. Sprawdzenie osiągnięć uczniów obejmuje:  

zadania domowe/ różne formy pisemne/, ćwiczenia /w tym na arkuszu maturalnym/quizy 

on-line, rozprawki problemowe, testy on=line, interpretacje tekstów literackich i tekstów 

kultury, aktywność, karty pracy, recenzje, referaty, aktywność głosowa 
 

3. 
Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

Dla wszystkich form nauki zdalnej przyjęto wagę: 1 

/Jest to zgodne z zasadą dotyczącą prac domowych przyjętą w PSE, a uzgodnioną i 

zastosowaną przez nauczycieli polonistów w momencie rozpoczęcia nauki zdalnej/ 
 

Zespół Nauczycieli języków obcych – język angielski 

1 Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli chodzących w skład zespołu: 

 język angielski,- język angielski w branży ekonomicznej, język angielski w logistyce 

 
2 Sposób sprawdzania osiągnięć: 

- aktywność / terminowość 

-.skany / zdjęcia wykonanych ćwiczeń 

- odpowiedź głosowa 

- nagrania video 

- zadania domowe ( z podręcznika lub ćwiczeń ) 

- zadania dodatkowe ( np. prezentacja, ćwiczenia oparte na materiałach spoza podręcznika ) 

- ćwiczenia on-line  ( na platformie Epodreczniki ) 

- arkusze maturalne 

- sprawdziany on-line 
3 Wgi ocen dla w/w osiągnięć: 

- aktywność / terminowość -1 

-.skany / zdjęcia wykonanych ćwiczeń -1 

- odpowiedź głosowa -2 

- nagrania video -3 

- zadania domowe ( z podręcznika lub ćwiczeń ) - 1 

- zadania dodatkowe ( np. prezentacja, ćwiczenia oparte na materiałach spoza podręcznika ) -2 

- ćwiczenia on-line  ( na platformie Epodreczniki ) - 1 

- arkusze maturalne  -1  

- sprawdziany on-line - 2 

 
Zespół nauczycieli języka niemieckiego 

1. 

 

Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu: 

Język niemiecki 

2. Sprawdzenie osiągnięć uczniów obejmuje:  

W czasie nauki zdalnej sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów dostosowuje 



się  

do możliwej w szkole organizacji pracy z uwzględnieniem warunków techniczno  – 

informatycznych w domu ucznia. 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) został przedstawiony na pierwszej lekcji języka 

niemieckiego i nadal jest stosowany. 

Uczeń wysyła do sprawdzenia ćwiczenia z lekcji zdalnej w wyznaczonym przez nauczyciela  

terminie na e-pocztę, dziennik elektroniczny, Messenger - (Uczeń ma najczęściej tydzień  

na odesłanie zadania). 

Po sprawdzeniu ćwiczeń do ucznia wysyłana jest informacja zwrotna, np.: poprawione 

błędy 

z wyjaśnieniem. Za wykonane ćwiczenia uczeń otrzymuje oceny lub plusy w zależności  

od stopnia trudności zadania. Za niewykonanie zadań uczeń otrzymuje minusy i ocenę 

niedostateczną po upłynięciu terminu odesłania do nauczyciela. 

Oprócz leksyki i gramatyki może ćwiczyć również wymowę, dzięki filmom dołączanym do 

lekcji: YouTube, strony wydawnictw WSIP, NOWA ERA. 

Możliwa jest również telefoniczna odpowiedź ustna lub przy pomocy: Skype, Messenger.   

Testy, które należy odsyłać w nieprzekraczalnym terminie, poprawiane są zgodnie z 

kryteriami oceniania podanymi w PSO we wrześniu. 

 

 

3. 

Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

- sprawdzian on line - waga: 3 lub 2 (W zależności od stopnia trudności) 

- odpowiedź głosowa  - waga:  2 

- ćwiczenia – waga : 1 

- zadania otwarte – waga: 1 lub 2 (W zależności od stopnia trudności) 

- prezentacja, projekt, referat – waga: 1 

- aktywność – waga: 1 
 

Zespół nauczycieli matematyki; 

1. 

 

Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli chodzących w skład zespołu: 

Matematyka podstawowa, matematyka rozszerzona 

 

2. 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 

• Sprawdziany on-line 

• Odpowiedź głosowa 

• Kartkówki 

• Zadania domowe (terminowość) – oceniane po trzech grupach zadań 

• Aktywność na lekcjach zdalnych 

• Ćwiczenia (zadania) rozwiązywane w trakcie lekcji 

 

3. 

Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

• Sprawdzian on-line – waga 3 

• Odpowiedź głosowa – waga 2 

• Kartkówki – waga 2 

• Zadania domowe (terminowość) – waga 1 

• Aktywność na lekcjach zdalnych – waga 2 

• Ćwiczeni (zadania) rozwiązywane w trakcie lekcji – waga 2 

4.  Zdalna realizacja treści z podstawy programowej z matematyki odbywać się będzie z 

wykorzystaniem następujących narzędzi: 



• Discord –  do połączeń głosowych i wideo on-line 

• Testportal – do testów, kartkówek i sprawdzianów on-line 

• Pazdro.net – do prezentacji lekcji (aplety GeoGebry) – on-line 

• Pazdro.net – do testów, kartkówek i sprawdzianów on-line 

• Dziennik elektroniczny 

• Mail 

• Messenger – do indywidualnego kontaktu głosowego z uczniem 

• Facebook – do podawania dodatkowych informacji na grupach klasowych 

Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: testy, 

kartkówki i sprawdziany na wymienianych platformach. 

• informacja o terminie i zakresie materiału na tydzień przed terminem, 

• dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie 

• w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do 

napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem 

• wykonane zadania przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w 

określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela).  

• wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi w nich 

uczestniczyć i wykonać 

 

 

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 

1. 

 

 

 

Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu: 

geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, biologia w praktyce policyjnej, podstawy 

przedsiębiorczości 

 
2. Sprawdzenie osiągnięć uczniów obejmuje:  Platforma MOODLE, formularz Google, poczta 

elektroniczna. 

 
 

3. 
Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

• sprawdzian – 3 

• kartkówka – 2 

• odpowiedź ustana – 2 

• karta pracy/ praca z tekstem – 1 

• zadanie domowe – 1 

• test na platformie – 2 

• aktywność (wyróżniająca terminowość) – 2 

• poprawa sprawdzianu – 2 

• ćwiczenie (wykonanie obliczeń, wykresów) - 2 
4.  1. Oceny  są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe 

zgodnie  

z obowiązującym systemem procentowym. 

2. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to UONET+, Skype, Messenger, Facebook, 

Platforma MOODLE, Formularz Google,  poczta elektroniczna, SMS, inne. 

3. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  



a) Wykonanie zadań (referatów,  ćwiczeń, kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych 

przez nauczyciela  i przekazanych uczniom poprzez dziennik UONET+, a następnie ich 

przesłanie na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową 

(Facebook), komunikator ( Messenger) 

b) Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych, testów sprawdzających wiedzę 

(kartkówek, sprawdzianów)  na platformach edukacyjnych MOODLE, Formularz GOOGLE 

4. Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę jest przekazywana dziennik UONET+, 

podawana jest dokładna data i godzina testu oraz czas jaki będzie przeznaczony na test. 

5. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (test, kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu  w ustalonym terminie przez nauczyciela 

6. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi 

posiadać z nich ocenę. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie  

z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

7.  Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz - w ciągu 

2 tygodni od jej uzyskania. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu 

oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w 

pierwszym terminie i z poprawy). Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

8. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. 

Będą one sprawdzane na bieżąco ( skan, zdjęcie, plik tekstowy  przesłany do nauczyciela) oraz 

kontrolowane po powrocie do szkoły. 

9. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

10. Ocenie podlega aktywność, systematyczne logowanie  się ( udział w lekcji zdalnej) oraz 

terminowe przesyłanie zadań. Godziny trwania lekcji są wyznaczone  przez nauczyciela 

przedmiotu i  planem lekcji. 

11. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian zgodnie z PSO przedstawionym 

uczniom we wrześniu. 

 

 
 

Zespół nauczycieli sportu i rekreacji 

1. Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu: 

Wychowanie fizyczne 
2. Sprawdzenie osiągnięć uczniów obejmuje:  

Ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe z zakresu edukacji zdrowotnej, 

przepisów gier zespołowych i innych konkurencji sportowych, historii kultury fizycznej, wiedzy 

na temat cech motorycznych oraz różnych form treningowych. Zadania przesyłane będą w 

wyznaczonym terminie na adresy mailowe. 

Uczniowie na każdej lekcji otrzymują wytyczne w wiadomości za pośrednictwem Uonetplus lub 

platformy edukacyjnej w jaki sposób powinni pracować. Mozę się to odbywać w formacie word, 

w formie prezentacji, plakatów, quizów, konspektów, linków i filmów instruktażowo – 

pokazowych. 
 

3. 
 

Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

Uczniowie otrzymują: 

• oceny za wykonane zadania domowe -  waga 1 

• na zakończenie nauczania zdalnego otrzymują ocenę z aktywności na podstawie 

sprawdzonych notatek (jakość udzielonych odpowiedzi, terminowość). – waga1 

•  



Zadania, notatki, które należy odsyłać w nieprzekraczalnym terminie, poprawiane są zgodnie z 

kryteriami oceniania podanymi w PSO we wrześniu.  
 

Zespół humanistyczny 

1. Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu: 

Historia, historia i społeczeństwo i wiedza o społeczeństwie 

 
2. Sprawdzenie osiągnięć uczniów obejmuje:  

Prace domowe, karty pracy, rozmowy, odpowiedzi na krótkie problemy i zadania, praca z 

tekstem źródłowym. 
 

3. 
Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

- odpowiedź głosowa  - waga:  2 

- terminowość – waga : 2 

- pisemne prace domowe -  waga:1 

- karty pracy – waga: 2 

- teksty źródłowe – waga: 2 

- odpowiedzi na krótkie problemy i zadania – waga: 2 
 

Innowacje: 

1. Wykaz  przedmiotów  realizowanych  przez  nauczycieli  wchodzących w skład zespołu: -

kryminologia , bezpieczeństwo  narodowe  

2. Sprawdzenie  osiągnięć  uczniów  obejmuje : 

- po wykładzie za pośrednictwem Uonet + uczniowie dostają zadanie domowe ( krótkie 

ustosunkowanie się do zagadnienia np. z kryminologii  „ Czy w Polsce istnieje problem 

nietolerancji „ z bezp. narodowego „ Czy Polska musi nadal rozwijać i unowocześniać Siły 

Zbrojne RP, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa „ 

- następne zajęcia to : utrwalanie materiału w formie testu ( 25 pytań a,b,c - jedna odpowiedź 

prawidłowa ), inny test dla klasy – kryminologia , inny dla klas z  bezpieczeństwa 

narodowego, 

- po następnym wykładzie za pośrednictwem Uonet + uczniowie dostają zadanie domowe         

( krótkie ustosunkowanie się do zagadnienia , np. z bezpieczeństwa narodowego : „ Co 

zmieniło się w otoczeniu ( także w Twoim miejscu zamieszkania ), po wstąpieniu Polski do 

Unii Europejskiej ) 

Uwaga: zadanie 1, test, zadanie 2 odsyłają mi zwrotnie na adres e-mail : 

bogdan.folwarczny@gmail . com  w wyznaczonym czasie, 

3.  Wagi  ocen  dla  wymienionych  wyżej  zdalnych  form  sprawdzania  osiągnięć  ucznia  

 Łączna aktywność ucznia  to : zadanie domowe nr 1, rozwiązanie testu, zadanie domowe nr 

2  ( jedna  ocena składająca się na te trzy elementy ),  - wagaoceny – 1  

 

 

 



1. Wykaz przedmiotów realizowanych przez nauczycieli wchodzących w skład zespołu: 

Edukacja Ratowniczo – Pożarnicza 

 

2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 

Ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów  zadania domowe  w postaci referatów, 

prezentacji multimedialnych. Zadania przesyłane będą w wyznaczonych terminach terminie na 

adresy mailowe. Uczniowie na każdej lekcji otrzymują wytyczne w wiadomości za 

pośrednictwem Uonetpluslub platformy edukacyjnej w jaki sposób powinni pracować. 

3. Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia: 

• oceny za wykonane zadania domowe-  waga 1 

 

 

 

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych 

Branża ekonomiczno-handlowa 

Branża logistyczno-spedycyjna 

 

Nauczyciel Kryteria oceniania z przedmiotów zawodowych (ekonomicznych, 

logistycznych) - zdalne nauczanie 
Matkowska 

Agnieszka  
1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym systemem wag na 

zajęciach z przedmiotów zawodowych (podane we wrześniu). 

2. Nauczyciel komunikuje się z uczniami za pomocą dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów. 

3. Wykonie zadań wskazanych przez nauczyciela jest obowiązkowe i podlega 

ocenie. Brak odesłania obowiązkowego zadania, w wyznaczonym terminie 

będzie skutkować oceną niedostateczną. 

4. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie zdjęć, plików, 

skanów na wskazany przez nauczyciela nośnik (e-mail, komunikator lub 

dziennik elektroniczny). 

5. Uczeń, który nie weźmie udziału w kartkówce lub sprawdzianie (termin 

zostaje podany zgodnie z zasadami podanymi we wrześniu) zobowiązany jest 

do jego napisania w formie papierowej po powrocie do szkoły albo do 

wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie 

przedłużyła. 

6. Uczeń, który jest chętny do wykonania dodatkowego zadania na ocenę 

ustala temat i termin oddania pracy wraz z nauczycielem. 

7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie zdalnego nauczania po uprzednim uzgodnieniu z 

nauczycielem sposobu i terminu poprawy. 

8. W przypadku problemów technicznych albo zdrowotnych rodzic 

kontaktuje się z nauczycielem w celu ustalenia terminu zaliczenia danego 

materiału. 

 
Kozłowska Donata 1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym systemem wag na 

zajęciach z przedmiotów zawodowych (podane we wrześniu). 

2. Nauczyciel komunikuje się z uczniami za pomocą dziennika 

elektronicznego, emaila lub innego komunikatora. 

3. Zadania będą obowiązkowe oraz dla chętnych np. referaty, prezentacje, 

odpowiedzi na pytania itp. Za wszystkie obowiązkowe zadania nauczyciel 

może przyznać plusy lub ocenę. Brak odesłania obowiązkowego zadania, 



które jest na ocenę w wyznaczonym terminie będzie skutkować oceną 

niedostateczną. 

4. Nauczyciel za wykonane dodatkowe zadanie przez ucznia lub jego 

aktywność może przyznać plusy lub ocenę. 

5. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie zdjęć, plików, 

skanów lub innych w określonym przez nauczyciela terminie i na 

wyznaczony adres emailowy, komunikator lub dziennik elektroniczny. 

6. Uczeń, który nie weźmie udziału w kartkówce lub sprawdzianie (termin 

zostaje podany zgodnie z zasadami podanymi we wrześniu) zobowiązany jest 

do jego napisania w formie papierowej po powrocie do szkoły w ustalonym 

terminie przez nauczyciela. 

7. Uczeń, który jest chętny do wykonania dodatkowego zadania na ocenę 

ustala temat i termin oddania pracy wraz z nauczycielem. 

8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie zdalnego nauczania po uprzednim uzgodnieniu z 

nauczycielem jego sposobu i terminu. 

9. W przypadku problemów technicznych albo zdrowotnych rodzic 

kontaktuje się z nauczycielem w celu ustalenia terminu zaliczenia danego 

materiału. 

 
Czepiel Dorota  1.Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian. 

2.Nauczyciel komunikuje się z uczniami za pomocą dziennika 

elektronicznego, emaila lub innego komunikatora. 

3.Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

- Wykonanie zadań (kart pracy, ćwiczeń, odpowiedzi na pytania itp.) zadane 

poprzez dziennik elektroniczny bądź e-maila a następnie przesłanie ich na 

wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy w formie zdjęć, skanów lub  

w innym pliku. 

- Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych i przekazywanie 

ich drogą e-mailową 

4. wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów w określonym 

terminie (e-mail podany przez nauczyciela). 

5.Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. 

uczeń musi je wykonać. 

6. Za wszystkie obowiązkowe zadania nauczyciel może przyznać plusy lub 

ocenę. Brak odesłania obowiązkowego zadania, które jest na ocenę w 

wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną. 

7. Zadania są obowiązkowe oraz dla chętnych (referaty, prezentacje, itp.) 

8. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za 

zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie 

wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

9. W przypadku problemów technicznych uniemożliwiających wykonywanie 

zadań przez ucznia rodzic lub opiekun prawny kontaktuje się z nauczycielem 

w celu ustalenia terminu zaliczenia danego materiału. 

 
Górska Barbara Nauczyciel komunikuje się z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego, 

emaila lub innego komunikatora, forum grupy społecznościowej. testy 

przeprowadzane są na platformie edukacyjnej  

1. Na czas nauczania zdalnego wagi za sprawdzian, zadanie domowe, arkusz 

egzaminacyjny pozostają bez zmian. 



Dodatkowo oceniana jest: 

- terminowość wykonania pracy  

- odpowiedź ucznia na forum, czacie – waga 2 

- test na platformie waga  - 2 

2. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie 

wskazane ćwiczenia i notatki 

3. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione 

zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne 

z oceną niedostateczną. Jeśli zaistniały przyczyny techniczne lub losowe 

powodujące trudności z realizacją zadań w terminie rodzic lub opiekun 

prawny informuje o tym nauczyciela. Nauczyciel wyznacza inny termin 

realizacji pracy. 

4. Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za 

zadania wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni. 

 
Justyna Nalepa-

Harpula 
Sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 

• Sprawdziany on-line (quizy na platformie MOODLE) – waga 3 

• Odpowiedź głosowa/tekstowa (chat na platformie ClickMeeting) – waga 

2 

• Zadania domowe (przekazywane za pośrednictwem Uonetplus, mail)-  

waga 2 

• Aktywność na lekcjach zdalnych (chat na platformie ClickMeeting) – 

waga 1 
Turkiewicz Ewa  

 
1.Rozwiązane zadania domowe odesłane przez uczniów drogą elektroniczną 

2. Sporządzone dokumenty w programie Subiekt i odesłane drogą 

elektroniczną 

3. 15-minutowy test online 
Krawczyk Bożena 1. prezentacje, opracowania i referaty przesyłane mailowo na podany przez 

nauczyciela adres 

2. rozwiązane ćwiczenia i zadania mailowo na podany przez nauczyciela 

adres 

3. wysyłane wyniki rozwiązanych arkuszy egzaminacyjnych za pomocą  

Messengera 

4. ocenie podlega jakość i terminowość przysyłanych prac i zadań 

 
Brodowicz Marzena  Ogólne zasady PZO nie ulegają zmianie. Ze względu na sposób 

przeprowadzania oceniania zmieniają się następujące kryteria: 

Co będzie podlegać ocenie 

1. systematyczność i terminowość realizowania zadań 

2. poprawność wykonywanych ćwiczeń 

W tym celu nauczyciel: 

1. będzie sprawdzać termin odczytywanych wiadomości 

2. poprosi o przesłanie zdjęć, notatek w zeszycie przedmiotowym lub zdjęć 

uzupełnionych ćwiczeń 

3. poprosi o przesłanie rozwiązanych zadań 

4. wskaże temat oraz termin oddania prac pisemnych 

Sposoby przesyłania prac zwrotnych oraz zdjęć: 

1. dziennik elektroniczny UONET 

2. email marzena.brodowicz@onet.pl 



Głąb Grażyna 
• Ogólne zasady PZO nie ulegają zmianie; wagi ocen pozostają również bez 

zmian 

• Ocenie podlegać będzie systematyczność i terminowość realizowania 

zadań oraz poprawność, samodzielność , forma i treść wykonywanych 

ćwiczeń 

• Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – 

plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy; Prace 

niesamodzielne i jednakowe będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

• Zamieszczone  linki do filmów edukacyjnych, prezentacji innych 

materiałów są obowiązkowe (chyba, że jest zaznaczone, że materiały są 

dla chętnych) 

• Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie 

wskazane przez nauczyciela ćwiczenia. Będą one sprawdzone po 

powrocie do szkoły. 

• Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, notatki, referaty, skany 

lub zdjęcia prac, wyniki testów, zrzuty ekranów i wydruki z programu 

Gratyfikant w formacie PDF, które zostaną ocenione zgodnie 

z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z 

oceną niedostateczną. Jeśli zaistniały przyczyny techniczne lub losowe 

powodujące trudności z realizacją zadań w terminie rodzic lub opiekun 

prawny informuje o tym nauczyciela. Nauczyciel wyznacza inny termin 

realizacji pracy. 

Oceny są zawsze opisane w komentarzu przesłanym do wszystkich 

uczniów przez dziennik elektroniczny 

• Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym 

przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

• Prace zwrotne uczniowie przesyłają na email: klasa2d2@onet.pl, a 

pytania za pomocą dziennika elektronicznego UONET 

• Nauczyciel może przygotować 15-minutowy test online na platformie 

UONET. 
Przeszło Aneta 

1. Ogólne zasady PZO nie ulegają zmianie. 

2. Ocenianiu będą podlegać: systematyczność i terminowość realizowania 

zadań (w tym, termin odczytywanych wiadomości), poprawność 

wykonywanych ćwiczeń (przesłanie rozwiązanych zadań przesłanie zdjęć, 

notatek w zeszycie przedmiotowym lub zdjęć uzupełnionych ćwiczeń, 

zrzutów ekranowych itp.) 

3. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w 

zeszycie/podręczniku lub w programie komputerowym lub za pomocą 

platform edukacyjnych, wskazane przez nauczyciela ,ćwiczenia. 

4. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, notatki, referaty, skany lub 

zdjęcia prac, wyniki testów, zrzuty ekranów i dokumenty z programu 

Gratyfikant/Rewizor w formacie PDF, które zostaną ocenione zgodnie z 

kryteriami. 

5. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – 

mailto:klasa2d2@onet.pl


plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. Prace 

niesamodzielne i jednakowe będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni od podania 

oceny. 

7. Zamieszczone materiały i linki do materiałów są obowiązkowe (chyba, że 

poinformowano, że dane materiały są dla chętnych uczniów). 

8. Sposoby przesyłania prac zwrotnych oraz zdjęć: 

1. dziennik elektroniczny UONET 

2. email aneta.ekonomik@gmail.com (w uzasadnionych przypadkach 

komunikator społeczny). 
Tucka Magdalena 

1. Ogólne zasady PZO nie ulegają zmianie. 

2. Ocenianiu będą podlegać: systematyczność i terminowość realizowania 

zadań, poprawność wykonywanych ćwiczeń (przesłanie rozwiązanych zadań 

przesłanie zdjęć, notatek w zeszycie przedmiotowym lub zdjęć 

uzupełnionych ćwiczeń, zrzutów ekranowych itp.) 

3. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w 

zeszycie/podręczniku lub w programie komputerowym wskazane przez 

nauczyciela ćwiczenia. 

4. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, notatki, referaty, skany lub 

zdjęcia prac, wyniki testów, zrzuty ekranów, które zostaną ocenione zgodnie 

z kryteriami. 

5. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – 

plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. Prace 

niesamodzielne i jednakowe będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni od podania 

oceny. 

7. Zamieszczone materiały i linki do materiałów są obowiązkowe (chyba, że 

poinformowano, że dane materiały są dla chętnych uczniów). 

8. Sposoby przesyłania prac zwrotnych oraz zdjęć: 

1. dziennik elektroniczny UONET 

2. email techlog.magda@tlen.pl (w uzasadnionych przypadkach komunikator 

społeczny). 
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