
Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
 jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
 
Zespół przedmiotowy Monitorowanie obecności Formy pracy Ocenianie 

Zespół nauczycieli języków obcych  potwierdzenie odbioru materiałów 
przez ucznia (sms/messenger/ 
poczta elektroniczna) 
- odesłanie wykonanych zadań 
(sms/messenger/ poczta 
elektroniczna) 
- obecność podczas lekcji online 
(zoom, discord, platforma moodle i 
inne) 

1) czytanie ze zrozumieniem i 
zadania powiązane: odpowiedź na 
pytania, uzupełnienie luk, zadania 
typu prawda/fałsz (praca z 
podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń) 
2) zadania pisemne np. napisanie 
maila, opis zdjęcia i odpowiedzi na 
pytania (zdjęcie zadania w zeszycie 
lub przesłanie do poprawy w 
dokumencie Word) )  
3) karty pracy do uzupełnienia 
(dokument Word) 
4) zadania ustne - nagranie 
wypowiedzi ustnej 
5) zadania z filmem 
6) wysłuchanie tekstu (z płyty 
dołączonej do podręcznika lub 
przesłanego linka) 
7) wideokonferencja (opcjonalna 
forma zdalnych zajęć) 
- Skype - wideokonferencja, lekcje 
online, przesyłanie materiałów 
- Zoom - wideokonferencja lub 
zajęcia na zasadzie webinarium, 
udostępnianie wspólnej białej 
tablicy 
8) projekty indywidualne 

 ocena e-maila lub innych prac 
pisemnych 
- ocena zadań i zestawów 
przesyłanych przez nauczyciela 
- informacja zwrotna przesyłana 
przez nauczyciela 
- ocena ustna (klasy maturalne- 
Skype) 
- ocena nagranej odpowiedzi ustnej 
- quizy online z wyświetlanym 
uczniowi i nauczycielowi wynikiem 
natychmiast po wykonaniu zadań 
- test (platforma portaltest.pl) 
 



9) quizy internetowe, karty pracy 
online 
10) testy maturalne, zestawy do 
egzaminu ustnego, arkusze 
maturalne (np. arkusze.pl) 
11) udostępnianie uczniom 
przydatnych linków (zgłębianie 
wiedzy) 
12) gramatyka - filmiki na YouTube 
13)  miejsca umieszczania 
materiałów oraz zadań do 
wykonania 
- platforma Moodle 
- e-mail grupowy 
- grupa klasowa na Facebooku 
- Padle - rodzaj wirtualnej tablicy; 
jej celem jest gromadzenie w 
jednym miejscu materiałów 
cyfrowych 
- SeeSaw - tworzenie i 
komunikowanie się z wirtualną 
klasą 
 
 

Zespół nauczycieli przedmiotów 
humanistycznych 

- potwierdzenie odbioru materiałów 
przez ucznia (sms/messenger/poczta 
elektroniczna), 
- przesłanie zadań 
- korzystanie z platformy moodle - 
odnotowanie odwiedzin 

- materiały wysyłane przez 
nauczycieli w zakresie podstawy 
programowej ( karty pracy, zadania 
do wykonania; czytanie ze 
zrozumieniem, pytania do tekstu; 
testy), 
- rozprawki, 
- filmy, prezentacje 

- ocena rozprawek lub innych prac 
pisemnych przesłanych drogą 
e-mail, 
- ocena prezentacji (historia, his, 
wok), 
- ocena aktywności, zaangażowania, 
systematyczności 



- zadania na platformie Moodle 
(słowniczki pojęć, miniwikipedie 
itd.) 
- filmy z elementami testu i uwag 
nauczyciela (Edupuzzle) 
- quizy internetowe (Quizziz, 
Kahoot itp.) 
- testy przygotowujące do egzaminu 
maturalnego, materiały CKE 

- ocena zadań dodatkowych dla 
chętnych, na podwyższenie oceny 
 
 

Zespół nauczycieli przedmiotów 
informatycznych 

- potwierdzenie odbioru materiałów 
przez ucznia (udostępniony arkusz 
kalkulacyjny), 
- sprawdzanie logowań na 
platformie Moodle  
- realizacja na czas wyznaczonych 
zadań (termin podany z 
wyprzedzeniem) 
 
 

- materiały szkoleniowe z platform 
on-line 
- napisanie maila + załącznik z 
pracą, 
- testy, projekty, zadania online 
(sprawdzanie wiedzy) 
- praca przy projektach 
dodatkowych 
 

- ocena prac nadesłanych drogą 
e-mail lub poprzez platformę on-line 
- wykonane testy,projekty, zadania 
na platformie on-line 
- projekty dodatkowe (dla chętnych 
na podniesienie oceny) 
 
 
 

Zespół nauczycieli przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych 

- potwierdzenie odbioru materiałów 
przez ucznia (poczta elektroniczna) 
- przesłanie wykonanych zadań 
- udział w konsultacjach 
- korzystanie z platformy moodle 
(każde wejście ucznia jest 
odnotowane) 
- obecność podczas lekcji on-line 
 
 

- zadania wysyłane przez 
nauczycieli w zakresie podstawy 
programowej (karty pracy, linki do 
materiałów szkoleniowych z 
platformy on-line) 
- filmy ,prezentacje, quizy 
- testy przygotowujące do 
egzaminów, materiały CKE 
- testy, zadania online (sprawdzanie 
wiedzy) 
- praca przy projektach 
dodatkowych  

- ocena prac nadesłanych drogą 
e-mail lub poprzez platformę on-line 
- ocena zadań dodatkowych  dla 
chętnych na podwyższenie oceny 
- ocena aktywności 
- terminowość wykonanych zadań 
- ocena testów, projektów, zadań na 
platformie on-line 
- quizy internetowe 
- informacja zwrotna od nauczyciela 

 
 
 



- indywidualizacja pracy z uczniem- 
nauczanie jednostkowe 
- metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy 
 
 

Zespół nauczycieli przedmiotów 
zawodowych (TOR/TR/TF) 

- potwierdzenie odbioru materiałów 
przez ucznia (e-mail) 
- realizacja na czas wyznaczonych 
zadań (termin podany w zadaniu) 
- otrzymane zadania 

- testy z wiedzy teoretycznej 
(materiały CKE) 
- egzaminy praktyczne (materiały 
CKE) 
- filmy, prezentacje 
- materiały szkoleniowe z platform 
on-line 
- projekty graficzne (na miarę 
możliwości i dostępu do komputera) 
-notatki w programie word 
 
 

- wykonane projekty, zadania na 
platformie on-line 
- ocena zadań nadesłanych drogą 
e-mail lub na platformie moodle 
- ocena zadań dodatkowych( dla 
chętnych) 
-ocena aktywności i zaangażowania 
oraz systematyczności  
- terminowość wykonanych zadań 
 
 

Zespół nauczycieli wychowania 
fizycznego 

- potwierdzenie odbioru materiałów 
przez ucznia (sms/messenger/ 
poczta elektroniczna) 

  

 

1)  Odesłanie krótkiej opinii ucznia 
na tematy otrzymane w 
prezentacjach 

-  Edukacja Zdrowotna 

-  Quizy z przepisów z wybranych 
dyscyplin sportowych 

-  Historia Olimpizmu 

- ocena aktywności ucznia na 
podstawie opinii o prezentacjach 

- ocena wykonanej przez ucznia 
pracy – prezentacji na zadany temat 

  

 



2)  Projekty indywidualne na 
określony temat w ramach 
dodatkowej punktacji  

  
 

 
 


