
JĘZYK POLSKI 

Aneks  do  przedmiotowych zasad oceniania z języka polskiego  

I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

na czas zdalnego nauczania  zgodnie z  zarządzeniem  dyrektora nr 5/2020 

 

 

 

I  Przedmiotem oceniania na lekcjach języka polskiego są: 

 wiadomości i umiejętności szczegółowo określone w programie nauczania, o których uczeń został 

poinformowany na początku roku szkolnego, 

 zaangażowanie i aktywność w pracy na lekcjach, 

 systematyczność i gorliwość w wypełnianiu obowiązków szkolnych.  

 

II  Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1. Zdalne nauczanie odbywa się  poprzez  wykorzystanie s rodko w komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, w tym poprzez 

aplikację zoom.us, Skype, Messenger czy Facebook, e-mail, dziennik elektroniczny    

i inne. 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym tygodniowym planem pracy zdalnej. 

3. Na lekcjach języka polskiego stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

 

 umiejętność rozumienia czytanego tekstu, 

 prace domowe, 

 wypowiedzi monologowe w formie nagrań multimedialnych, 

 projekty,  

 prezentacje,   

 konspekty,  

 mapy mentalne,  

 plansze,  

 drzewa decyzyjne,  

 referaty.  

 

4. Informacje o terminie, formie i zakresie prac są przekazywane na bieżąco. 

5. Terminy wykonania  prac wpisywane są  do dziennika elektronicznego. 

 

 

III  Szczegółowe zasady oceniania: 

 

1. Na lekcjach języka polskiego obowiązuje sześciostopniowa skala ocen (1,2,3,4,5,6). 

2. Uczniowie mają obowiązek wykonać zadanie domowe w terminie określonym przez nauczyciela. 

3. Prace domowe mogą być odsyłane drogą on-line w formie dokumentu tekstowego, zdjęcia, skanu itp.  i w 

innej formie w miarę możliwości multimedialnych ucznia. 

4. Nierozliczenie się z  zadania skutkuje oceną niedostateczną.  

5. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może oddać pracy w terminie, ma obowiązek uczynić  

to w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Uczeń ma obowiązek systematycznego (zgodnie z planem lekcji) sprawdzania wiadomości wysyłanych 

przez nauczyciela (dziennik elektroniczny, e-mail, Messenger i inne sposoby komunikacji ustalone z 

nauczycielem).  

7. Za każdą pracę niesamodzielną (nawet w najmniejszym stopniu) otrzymuje ocenę niedostateczną. 



8.  Zapisywanie tematu lekcji i sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym jest obowiązkowe 

9.  Brak notatki oznacza niewywiązanie się z zadania domowego. 

10. O ocenach z wykonanych zadań uczeń informowany jest na bieżąco przez dziennik elektroniczny. 

 

 

MATEMATYKA 

 

Aneks do Przedmiotowego systemu oceniania z matematyki 

 
1. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w następujący sposób: 

1.1 ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-  line  zarówno w formie prowadzonej 

na żywo ,jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela w formie czatu 

1.2 ocenianiu podlegają zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on- line z 

wykorzystaniem dziennika lekcyjnego lub Messengera 

1.3 ocenianiu podlegają zadania dodatkowe -quizy, testy, zlecone przez nauczyciela czynności  związane z 

tematem przeprowadzonej lekcji  

2. Zmiany wchodzą z dniem 25 marca 2020 do odwołania. 

ANEKS DO PZO Z CHEMII - obowiązuje w czasie planowanego zdalnego nauczania od 25 III 2020 do 

odwołania 

W trakcie planowanego zdalnego nauczania nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz 

ich postępy w następujący sposób: 

1. ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas planowych lekcji on-line  zarówno  

w formie prowadzonej na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela  

w formie czatu 

2. ocenianiu podlegają zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą on-

line z wykorzystaniem dziennika lekcyjnego lub komunikatora 

3. ocenianiu podlegają zadania dodatkowe -quizy, testy, zlecone przez nauczyciela czynności  związane  

z tematem przeprowadzonej lekcji  

ANEKS DO PZO Z GEOGRAFII - obowiązuje w czasie planowanego zdalnego nauczania od 25 III 

2020  

do odwołania 

      

W trakcie planowanego zdalnego nauczania ocenianiu będą podlegały: 

1. kartkówki, prace klasowe  wysyłane w postaci załącznika na e-maila klasowego (5 min przed daną 

lekcją), należy pobrać załącznik i w czasie lekcji on-line wypełnić arkusz i w określonym czasie przez 

nauczyciela odesłać na e-maila nauczyciela: kartkówki do 15 min, praca klasowa do 30 min 

2. aktywność ucznia w trakcie lekcji on-line 

3. prezentacje multimedialne, które należy odesłać na maila nauczyciela (czas 1 tydzień od dnia zadania 

prezentacji) 

4. prace domowe, należy wykonać i przesłać na e-maila nauczyciela minimum dzień wcześniej przed 

następną lekcją lub w uzgodnionym terminie przez nauczyciela 

 

       ANEKS DO PZO Z FIZYKI- obowiązuje w czasie planowanego zdalnego nauczania od 25 III 2020 

 

      W trakcie planowanego zdalnego nauczania oceniane będzie: 

1) wykonanie prezentacji multimedialnej na temat ustalony przez nauczyciela i odesłanie jej na e-maila 

nauczyciela (czas na wykonanie 1 tydzień) 

2) aktywność w rozwiązywaniu zadań na lekcji on-line ( za poprawne rozwiązanie zadania uczniowie 

otrzymują plusy) 

3) kartkówki, prace klasowe będą wysyłane w postaci załącznika na maila klasowego (5 min przed daną 

lekcją), należy pobrać załącznik i w czasie lekcji on-line wypełnić arkusz i w określonym czasie 

przez nauczyciela odesłać na maila nauczyciela: kartkówki do 15min, praca klasowa do 30min  

(wszystkie prace pisemne są zapowiadane) 

4) sprawdziany lub lekcje powtórkowe  mogą być w postaci quizów (testów) przygotowanych 

wcześniej przez nauczyciela .  



Uczniowie w określonym czasie wchodzą na link udostępniony przez nauczyciela. Nauczyciel widzi 

postępy uczniów oraz co należy jeszcze powtórzyć. Uczniowie bezpośrednio mają wyniki i 

informacje zwrotną.  

5) prace domowe (należy wykonać i przesłać na e-maila nauczyciela minimum dzień wcześniej przed 

następną lekcją lub w uzgodnionym terminie przez nauczyciela) 

 

       ANEKS DO PZO Z BIOLOGII - obowiązuje w czasie planowanego zdalnego nauczania od 25 III 2020  

       do odwołania 

 

1. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami w dniu kiedy ma lekcje zgodnie z planem ustalonym przez  

wychowawcę. 

2. Ocenie podlegać będą  karty pracy, testy interaktywne, prezentacje lub inne zadania zlecone przez 

nauczyciela.   

         3. Brak informacji z rozwiązaniem, będzie odnotowane w dzienniku jako bz. - brak zadania, z 

możliwością uzupełnienia wybranych ocen po powrocie do szkoły. 

         4.O praca podlegającej ocenie, rodzice i uczniowie będą informowani przez dziennik elektroniczny z 

podaniem terminu wykonania pracy. 

       5. Po powrocie do szkoły nauczyciel ma prawo sprawdzić wybrana praca w zeszycie przedmiotowym 

(uzupełnione notatki z lekcji, rozwiązane zadania, wklejone karty pracy). 

      6. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami, odpowiada na pytania uczniów i rodziców przez e-dziennik  

   w godzinach  swojej pracy. 

 

 

Aneks do PZO języków obcych .  

 Zasady pracy . 

1. Nauczanie prowadzimy z wykorzystaniem mediów elektronicznych. 

 

2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami / rodzicami przy pomocy dziennika elektronicznego, poprzez grupy 

klasowe na platformach społecznościowych , przez adresy e-mail i inne formy preferowane lub ustalone w 

grupie. 

 

3. Nauczyciele dokumentują przeprowadzoną aktywność w dzienniku elektronicznym zapisując temat w 

rozbudowanej , zrozumiałej formie , zapisując „pracę domową” – polecenie dla ucznia. 

4 Praca i aktywność ucznia będą doceniane i oceniane.  

5 W ocenianiu należy uwzględnić wkład i zaangażowanie ucznia oraz jego specyficzne potrzeby edukacyjne.    

6  Należy  uwzględnić  indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania 

technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. 

7 Należy ustalić/określić czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line zleconych prac domowych. 

 

 

 

Zasady oceniania pracy – oceniamy zaangażowanie ucznia w trakcie lekcji / konsultacji on-line, 

terminowość w przesyłaniu prac. 

Pracy pisemne – praca domowe, testy w formie quizu, wypracowania przesłane w formie pliku Word 

Odpowiedzi ustne za pośrednictwem komunikatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks do  

PRZEDMIOTOWYCH  ZASAD OCENIANIA ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HISTORIA,  WOS, 

RELIGIA, PLASTYKA , PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO,  

EDUKACJI DLA BEZPIECZENSTWA, WIEDZA O   KULTURZE 

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

  im. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W KĘTRZYNIE 

 

Na podstawie zmian wprowadzonych aneksem w WZO w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego 

w Kętrzynie w PZO zespołu przedmiotów historia, wos, religia, plastyka, podstawy przedsiębiorczości, 

historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze wprowadza się: 

 

w punkcie POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH NARZĄDZI: 

 

1) na lekcjach on-line stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

 prace domowe,  

 aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line, 

 projekty, konspekty, referaty, 

 prezentacje multimedialne, 

 konspekty, mapy mentalne, plansze,  

 quizy, testy, testy interaktywne;  

 

 

w punkcie KONTRAKT Z UCZNIAMI: 

2)  zgodnie z planem lekcji uczeń ma systematycznie sprawdzać dziennik elektroniczny, maile klasowe itp. i 

wysyłać informację zwrotną( Jeśli jest taka potrzeba). 

3) informacje o terminie, formie i zakresie prac są przekazywane na bieżąco; 

4) terminy wykonania  prac i  oceny ucznia wpisywane są  do dziennika elektronicznego. 

5) w ocenianiu uwzględnia się wkład i zaangażowanie ucznia oraz jego specyficzne potrzeby edukacyjne. 

6) wszystkie zagadnienia związane z tematem oraz wszelkie prace domowe muszą się znaleźć w zeszycie 

przedmiotowym  

7) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas planowych lekcji on-line  zarówno w formie 

wideokonferencji, jak też w formie czatu.  

8) uczniowie mają obowiązek wykonać zadanie domowe w terminie określonym przez nauczyciela. 

9) prace domowe mogą być odsyłane drogą on-line w formie dokumentu tekstowego, zdjęcia, skanu itp.  i w 

innej formie zgodnie z ustaleniami z danego przedmiotu. 

10) nierozliczenie się z  zadania skutkuje oceną niedostateczną.  

11) jeżeli uczeń z przyczyn losowych (awaria sprzętu multimedialnego, internetu) nie może oddać pracy w 

terminie, ma obowiązek uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 

 

 

 


