
Aneks do Przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego- nauczanie zdalne 
 

 

1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia. 
2. Ustalony jest zakres materiału, uwzględniający realizację podstawy programowej, równomierne 

obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, czy możliwości psychofizyczne ucznia.  
3. Wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki kształcenia:  
   - materiały przesłane poprzez dziennik elektroniczny, które mogą być  

    dodatkowo umieszczone w ustalonym, udostępnionym uczniom miejscu  

 - audiowizualne środki przekazu, m.in. programy telewizyjne, 

 - środki multimedialne, m.in. prezentacje multimedialne 

 - platformy edukacyjne, 

 - interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie i na  

    telefonie 

1. Materiały edukacyjne są przesyłane poprzez e- dziennik oraz komunikatory internetowe, oraz mogą być 

dodatkowo udostępniane w innej formie. 

2. Uczeń zobowiązany jest: 
   - systematycznie korzystać z e- dziennika, czytać wiadomości i realizować  

    zalecenia nauczycieli 

   - systematycznie realizować materiały zlecone przez nauczyciela,  

 - korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 - przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe, 

 - odsyłać nauczycielowi opracowane materiały poprzez e- dziennik, na   

    adres e-mail, platformę moodle lub w inny możliwy sposób 

   - przestrzegać zasad BHP podczas pracy, 

 - w przypadku trudności z realizacją materiału/zadania niezwłocznie  

  poinformować o tym nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy. 

3. Nauczyciel:  
   - wskazuje uczniowi sposób i formę realizacji zagadnień,  

 - wspiera ucznia w procesie dydaktycznym,  

 - motywuje do systematycznej pracy, 

 - wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy  

    techniki uwzględniające możliwości ucznia 

   - monitoruje i sprawdza wiedzę uczniów oraz postępy w nauce, 

 - informuje ucznia o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz  

    oceniania jego osiągnięć edukacyjnych 

4. Ocenie podlegają formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: odpowiedź ustna, wypowiedź pisemna, 

karty pracy, zadania domowe, wypracowania. 
5. Oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego, a rodzic ma obowiązek systematycznie 

się z nimi zapoznawać. 
 

 

 

 

 

Język polski: 

 

  1. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje języka polskiego, sumiennie 

przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, ustnie, przygotowywać zalecony 

materiał. 



2. Uczeń zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz bezwzględnego przestrzegania zasad BHP.  

3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe. 

4. Uczeń ma obowiązek korzystać z podręcznika, materiałów i tekstów źródłowych w czasie 

pracy zdalnej.  

5. Uczeń może otrzymać ocenę z: odpowiedzi ustnej, odpowiedzi pisemnej, wypracowania, 

zadania domowego,  sprawdzianu wiadomości, kartkówki, quizu, prac będących przekładem 

intersemiotycznym, recytacji. 

6. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z zadania klasowego, wypracowania i sprawdzianu. 

Oceny z innych form aktywności nie podlegają poprawie. 

7.Nauczyciel ocenia odpowiedź ustną, recytację w formie audiowizualnej w ustalonym terminie.  

8.W odpowiedziach ustnych ocenia się: rozumienie polecenia i zgodność wypowiedzi z tematem, 

swobodę i płynność wypowiedzi, bogactwo językowe, umiejętność argumentowania, 

wnioskowania, uogólniania oraz twórcze ujęcie tematu. 

9. W pracach pisemnych ocenia się: rozumienie tematu, kompetencje literackie i 

kulturowe/umiejętność wnioskowania i argumentowania, elementy twórcze, styl, bogactwo 

językowe, kompozycję, ortografię i interpunkcję. Praca, która nie realizuje formy wypowiedzi i 

nie jest zgodna z tematem skutkuje oceną niedostateczną. 

10.Pisemne prace domowe (wypracowania) nie są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń jest 

zobowiązany przesłać pisemną pracę domową w ustalonym terminie. Jeżeli tego nie zrobi, 

nauczyciel wyznacza drugi termin. Nieoddanie w nim pracy skutkuje oceną niedostateczną.  

11.Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego, wiadomości z podręcznika czy 

lektury. 

12.Ocena klasyfikacyjna powinna być wystawiana z co najmniej trzech ocen bieżących.  

  -test  

   - sprawdzian 

  - kartkówka  

  - praca z tekstem (czytanie ze zrozumieniem) 

  - wypracowanie domowe  

  - odpowiedź ustna 

  - inne formy (np. projekt, dyktando recytacja, referat etc.)  

  - aktywność na lekcji rozumiana jako systematyczność w wykonywaniu zleconych poleceń. 

  13.Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie, a uczeń 

ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 

  14.Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia. 

  15. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub 

telefonicznie w ustalonym terminie. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika 

elektronicznego. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć ucznia. 

16. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z języka 

polskiego, jeśli spełnia warunki określone w Zasadach Wewnętrznego Oceniania. 


