
SPOSOBY I FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W CZASIE 

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ ZGODNE ZE STATUTEM SZKOŁY 

OCENIANIE 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

0A  

− Karty pracy przesłane drogą mailową,  

− Prace plastyczne przesłane drogą mailową 

0B 

− Karty pracy przesłane drogą mailową,  

− Prace plastyczne przesłane drogą mailową 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

KLASA I 

− Ocenianie strony graficznej pisma - kształt liter ich połączeń, estetyka, czytelność 

zapisu. 

− Ocenianie poprawności ortograficznej w przepisywanych wyrazach, krótkich zdaniach 

lub tekstach z lukami. 

− Ocenianie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

− Ocenianie poprawności wykonywania prostych zadań tekstowych. 

− Ocenianie prac plastyczno-technicznych. 

 

Wszystkie formy będą sprawdzane po przesłaniu materiałów drogą email. 

 

Język angielski - testy  przesłane droga mailową, kart pracy przesłane drogą mailową, 

zadania zeszytu ćwiczeń przesłane drogą mailową 

KLASA II 

Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

− ocenianie prac plastycznych wykonanych przez dzieci; 

− ocena staranności i poprawności pisma; 

− ocena przeprowadzonego doświadczenia przyrodniczego; 

− ocena poprawności ortograficznej; 



− ocena poprawności obliczeń w zakresie 100 i rozwiązywania zadań z treścią 

 

Język angielski - testy  przesłane droga mailową, kart pracy przesłane drogą mailową, 

zadania zeszytu ćwiczeń przesłane drogą mailową 

 

KLASA III 

− Ocenianie strony graficznej pisma-estetyka, czytelność, stosowanie znaków 

interpunkcyjnych; 

− Ocenianie poprawności ortograficznej w przepisywanych tekstach lub tekstach z 

lukami; 

− Ocenianie umiejętności tworzenia zdań pojedynczych, wielokrotnie złożonych, 

swobodnych tekstów na określony temat; 

− Ocenianie w określaniu części mowy; 

− Ocenianie umiejętności dodawania, odejmowania w zakresie 1000,mnożenia i 

dzielenia w zakresie 100; 

− Ocenianie poprawności wykonywanych działań, zadań tekstowych, z obliczaniem 

wagi, miary, objętości, czasu. 

 

Język angielski - testy  przesłane droga mailową, kart pracy przesłane drogą mailową, 

zadania zeszytu ćwiczeń przesłane drogą mailową 

 

KLASY V - VIII 

Matematyka 

− Rozwiązania zadań przesłane mailem na adres szkoły lub przez dziennik elektroniczny 

− Wypełnione karty pracy przesłane na adres szkoły 

− Dodatkowe zadania rozwiązane i przesłane nauczycielowi w formie np. skanu, zdjęć 

Język polski 

− kartkówki, testy online lub tradycyjne (dotyczące zagadnień literackich, 

gramatycznych, ortograficznych) 

− karty pracy oraz zadania z zeszytu ćwiczeń przesyłane drogą mailową 

− odpowiedzi ustne online - dla chętnych uczniów  

− prace projektowe na podstawie lektury - uczniowie przesyłają zdjęcia prac 

− zadania dodatkowe – dla uczniów chętnych 

− wypracowania, krótkie formy użytkowe wysłane w pliku tekstowym  droga mailową. 

 Każdy uczeń ma możliwość poprawy ocen bieżących, jeśli wyrazi taką chęć. 



Język niemiecki-  ćwiczenia  przesłane drogą mailową w formie zdjęcia , pliku tekstowego 

Biologia - karty pracy online, obserwacje, doświadczenia 

Geografia - karty pracy online, obserwacje, rozpoznawanie elementów na mapie 

Chemia - karty pracy online , doświadczenia 

Wiedza o społeczeństwie-  ćwiczenia , które uczniowie odeślą, prezentacje online, 

sprawdziany online 

Religia    

klasy 0 - III – karty pracy, zadania z zeszytu ćwiczeń przesyłane drogą mailową, np. w 

formie zdjęcia, pliku tekstowego 

 

klasy V- VI - karty pracy, zadania z zeszytu ćwiczeń przesyłane drogą mailową, np. w 

formie zdjęcia, pliku tekstowego  

 

klasy VII i VIII - tematy zadań, które uczeń będzie przesyłał na podany adres e-mail.  

Oceny będą na bieżąco wpisywane w dzienniku elektronicznym. 

Wychowanie fizyczne- nagrywanie krótkich filmików wysłanych drogą mailową bądź 

przesłanie zdjęć (np. rozgrzewka, ćwiczenia z piłką, taniec przy muzyce itp.), krótkie 

wypowiedzi pisemne na zadany temat wysyłane mailowo , zaangażowanie ucznia w 

wykonywanie ćwiczeń - informacja zwrotna do nauczyciela o liczbie, czasie wykonania;  

Muzyka - krótkie wypowiedzi pisemne na zadany temat wysłane mailowo , nagranie krótkich 

filmów zawierających sposób wykonania zadania typu: śpiew, nauka gry na instrumencie 

Plastyka - przesyłanie mailowo zdjęć wykonanej pracy plastycznej, krótkie wypowiedzi 

pisemne na zadany temat 

Technika 

Ocenie podlega: 

− Samodzielne opracowywanie lekcji w oparciu o instrukcje przekazane przez 

nauczyciela; 

− Uzupełnianie ćwiczeń i kart pracy przekazanych przez nauczyciela; 

− Rozwiązywanie testów udostępnionych przez nauczyciela; 

− Prace wytwórcze (technika) 

Sposoby weryfikacji: 



Uczniowie przesyłają efekty swojej pracy w formie obrazu, opisu, dokumentu, raportu za 

pomocą następujących środków komunikacji: Email, dziennik elektroniczny, telefon (sms, 

mms) 

Informatyka 

Ocenie podlega: 

− Samodzielne opracowywanie lekcji w oparciu o instrukcje przekazane przez 

nauczyciela; 

− Wykonanie ćwiczeń w oparciu o instrukcje; 

Sposoby weryfikacji: 

Uczniowie przesyłają efekty swojej pracy w formie obrazu, opisu, dokumentu, raportu za 

pomocą następujących środków komunikacji: Email, dziennik elektroniczny, telefon (sms, 

mms) 

Język angielski  

KLASA V A 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: nazwy zawodów, miejsc pracy i 

obowiązki domowe 

KLASA V B 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: nazwy zawodów, miejsc pracy i 

obowiązki domowe 

 KLASA VI 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: czasowniki i rzeczowniki zw. z 

gotowaniem, podawanie i spożywanie posiłków, opisywanie jedzenia 

KLASA VII (grupa a) 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: części ciała, symptomy, urazy i 

choroby, przyzwyczajenia dot. snu 

KLASA VII (grupa b) 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. gramatyki: zdanie warunkowe typu I 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: wyjazdy wakacyjny, w hotelu, 

wyposażenie, wyrażenia związane z podróżą, często mylone słowa 

 



KLASA VIII 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: kultura (temat 13) 

Karta pracy (przesłana mailowo) dot. słownictwa: życie społeczne (temat 14) 

Historia - odpowiedzi na pytania zadane po każdej lekcji wysłane na pocztę elektroniczną, 

prezentacje (dla chętnych) 

Język włoski-  rozwiązania ćwiczeń, kart pracy przesłane mailem lub przez dziennik 

elektroniczny 

Edukacja dla bezpieczeństwa 
ćwiczenia z podręcznika przesłane drogą mailową, krótki filmik przesłany drogą mailową 
(pozycja boczna ustalona), prezentacje z zakresu pierwszej pomocy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


