
                                    PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA 

z języka POLSKIEGO w klasach IV-VIII 
 

w Szkole Podstawowej nr 46 

im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego 

 w Bytomiu 

na czas zdalnego nauczania 

 

 

1.Przedmiotowe Zasady Oceniania z j. polskiego  w kształceniu zdalnym - obejmują ocenę 

wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej ujętych w realizowanym 

programie nauczania oraz zaangażowanie ucznia w nauczaniu „na odległość” z przedmiotu. 

 

2. Kształcenie na odległość będzie się odbywało przy pomocy następujących narzędzi, 

- tj: platformy edukacyjne, wymianę informacji poprzez udostępniony adres e-mail przez 

nauczyciela. Istotne przy wyborze komunikacji z uczniem/rodzicem będą możliwości 

techniczne (tj. dostęp ucznia do komputera, internetu, skanera itp.) oraz warunki jakie uczeń 

posiada do pracy zdalnej. 

 

3.Podczas kształcenia na odległość będą stosowane następujące formy oceniania przy 

uwzględnieniu możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia (zgodnie z zaleceniem MEN):  

 

a)Ocenie podlegają następujące formy aktywności w zakresie wypowiedzi pisemnych: 

 

• odpowiedź na pytania, 

• rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń, 

• redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienia, przepisu, instrukcji, 

reklamy, zaproszenia, ogłoszenia, podania, życiorysu, 

• redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, 

charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w 

formie, streszczenia, rozprawka, (takie formy jak przewiduje podstawa 

programowa dla danego etapu kształcenia) 

 

b) Formy monitorowania pracy zdalnej ucznia: 

 

- za pracę zdalną uczniowie otrzymują plusy, które są zapisywane  w Librusie  .                                

Za 6 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą, za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą, za 4 plusy ocenę dobrą, za 3 plusy ocenę dostateczną, 

- praca zdalna jest obowiązkowa,   

- pracę zdalną oddaje uczeń w terminie ustalonym przez nauczyciela.                                    

Brak pracy zdalnej skutkuje oceną niedostateczną. 

UWAGA 

- uczeń, który nie ma dostępu do Internetu, pracę zdalną wykonuje w zeszycie, odnotowując 

datę zadania pracy zdalnej. Jego praca zostanie sprawdzona i oceniona po powrocie uczniów 

do szkoły. 
 

      4. Informacja zwrotna 

 



  Rozwiązane zadania uczeń wysyła na adres mailowy wskazany przez nauczyciela.  

  

      5.  Wagi form  aktywności 

 

odpowiedź na pytania 1 

rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń, 2 

redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienia, przepisu, instrukcji, 

reklamy, zaproszenia, ogłoszenia, telegramu, podania, życiorysu, 

2 

redagowanie form wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, 

charakterystyka, list prywatny i oficjalny, kartka pocztowa, notatka w formie 

planu, tabeli, wykresu, streszczenia, rozprawka, reportaż, felieton, esej (takie 

formy jak przewiduje podstawa programowa dla danego etapu kształcenia) 

3 

 

           6.  Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są bez zmian. 

7.Nauczyciel  zapewnia każdemu uczniowi  i rodzicom możliwość konsultacji za pomocą 

dziennika elektronicznego lub drogą mailową.  

 


