
ZMIANY W PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMACH OCENIANIA W RAMACH ZDALNEGO 

NAUCZANIA   - PRZYRODA 

 

REALIZACJA  MATERIAŁU: 

1. Omawiany i polecany do realizacji materiał będzie obejmował nowe treści programowe. 

2. W domach uczniowie pracować będą w oparciu o materiał zaproponowany przez      

nauczyciela korzystając z: 

- podręcznika szkolnego, zeszytu ćwiczeń, kart pracy  przygotowanych przez nauczyciela, 

  innych udostępnionych materiałów dydaktycznych  ( np. linki do stron). 

 

SPOSOBY  REALIZACJI  MATERIAŁU I FORMY PRACY: 

1. Nauczyciel przekazuje temat jednostki lekcyjnej oraz wytyczne dla ucznia do realizacji 

omawianego zagadnienia. 

2. Uczniowie zapisują temat (opatrzony datą) w zeszytach przedmiotowych i w nich 

wykonują  zadania. 

3. Głównym  komunikatorem w pracy jest dziennik elektroniczny VULCAN.  

OCENIANIE I SPOSOBY SPRAWDZANIA :    

Ocenie podlegają: 

1. Praca domowa. 

2. Pisemne sprawdziany wiadomości z opracowanego działu programowego zapowiadane 

co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę ze sprawdzianu uczeń otrzymuje nie 

później niż 14 dni od dnia napisania. 

 Poprawa sprawdzianów ( nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny)                  

w formie zaproponowanej przez nauczyciela i ustalonej z uczniem (lub rodzicem), 

poprzez dostępne komunikatory. 

3. Kartkówki. 

4. Ocena zwrotna zamieszczana w dzienniku elektronicznym. 

5.Ogólna informacja o wynikach i punktacji zamieszczana w dzienniku elektronicznym.                    

6. Za terminowe przesłanie wskazanej przez nauczyciela pracy, uczeń otrzymuje  ocenę lub 

„+”. 

7. Za nieprzesłanie pracy wskazanej przez nauczyciela w wyznaczonym terminie uczeń 

otrzymuje nieprzygotowanie.  

8. Po powrocie do zajęć w szkole uczeń może zostać poproszony o przedstawienie 

dokumentacji nauczania (zeszytu przedmiotowego, kart pracy, ćwiczeń). 

 

Wiesława Łuczak 



ZMIANY W PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMACH OCENIANIA W RAMACH ZDALNEGO 

NAUCZANIA   - GEOGRAFIA 

REALIZACJA  MATERIAŁU: 

1. Omawiany i polecany do realizacji materiał będzie obejmował nowe treści programowe. 

2.W domach uczniowie pracować będą w oparciu o materiał zaproponowany przez      

nauczyciela korzystając z: 

- podręcznika szkolnego, kart pracy  przygotowanych przez nauczyciela, 

  innych udostępnionych materiałów dydaktycznych  ( np. linki do stron). 

 

SPOSOBY  REALIZACJI  MATERIAŁU I FORMY PRACY: 

1.Nauczyciel przekazuje temat jednostki lekcyjnej oraz wytyczne dla ucznia do realizacji 

omawianego zagadnienia. 

2.Uczniowie zapisują temat (opatrzony datą) w zeszytach przedmiotowych i w nich wykonują  

zadania. 

3.Głównym  komunikatorem w pracy jest dziennik elektroniczny VULCAN.  

OCENIANIE I SPOSOBY SPRAWDZANIA :    

Ocenie podlegają: 

1.Praca domowa. 

2.Pisemne sprawdziany wiadomości z opracowanego działu programowego zapowiadane co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę ze sprawdzianu uczeń otrzymuje nie później 

niż 14 dni od dnia napisania. 

Poprawa sprawdzianów ( nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny)                  

w formie zaproponowanej przez nauczyciela i ustalonej z uczniem (lub rodzicem), poprzez 

dostępne komunikatory. 

3. Kartkówki. 

4.Prezentacje. 

5. Ocena zwrotna zamieszczana w dzienniku elektronicznym. 

6.Ogólna informacja o wynikach i punktacji zamieszczana w dzienniku elektronicznym.                    

7. Za terminowe przesłanie wskazanej przez nauczyciela pracy, uczeń otrzymuje  ocenę lub 

„+”. 

8. Za nieprzesłanie pracy wskazanej przez nauczyciela w wyznaczonym terminie uczeń 

otrzymuje nieprzygotowanie.  

9. Po powrocie do zajęć w szkole uczeń może zostać poproszony o przedstawienie 

dokumentacji nauczania (zeszytu przedmiotowego, kart pracy, ćwiczeń). 

Wiesława Łuczak 



ZMIANY W PRZEDMIOTOWYCH SYSTEMACH OCENIANIA W RAMACH ZDALNEGO 

NAUCZANIA   - BIOLOGIA 

REALIZACJA  MATERIAŁU: 

1. Omawiany i polecany do realizacji materiał będzie obejmował nowe treści programowe. 

2. W domach uczniowie pracować będą w oparciu o materiał zaproponowany przez      

nauczyciela korzystając z: 

- podręcznika szkolnego, zeszytu ćwiczeń, kart pracy  przygotowanych przez nauczyciela, 

  innych udostępnionych materiałów dydaktycznych  ( np. linki do stron). 

 

SPOSOBY  REALIZACJI  MATERIAŁU I FORMY PRACY: 

1. Nauczyciel przekazuje temat jednostki lekcyjnej oraz wytyczne dla ucznia do realizacji 

omawianego zagadnienia. 

2.Uczniowie zapisują temat (opatrzony datą) w zeszytach przedmiotowych i w nich wykonują  

zadania. 

3.Głównym  komunikatorem w pracy jest dziennik elektroniczny VULCAN.  

OCENIANIE I SPOSOBY SPRAWDZANIA :    

Ocenie podlegają: 

1. Praca domowa. 

2.Pisemne sprawdziany wiadomości z opracowanego działu programowego zapowiadane co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Ocenę ze sprawdzianu uczeń otrzymuje nie później 

niż 14 dni od dnia napisania. 

Poprawa sprawdzianów ( nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny)                  

w formie zaproponowanej przez nauczyciela i ustalonej z uczniem (lub rodzicem), poprzez 

dostępne komunikatory. 

3. Kartkówki. 

4. Prezentacje. 

5. Ocena zwrotna zamieszczana w dzienniku elektronicznym. 

6. Ogólna informacja o wynikach i punktacji zamieszczana w dzienniku elektronicznym.                    

7. Za terminowe przesłanie wskazanej przez nauczyciela pracy, uczeń otrzymuje  ocenę lub 

„+”. 

8. Za nieprzesłanie pracy wskazanej przez nauczyciela w wyznaczonym terminie uczeń 

otrzymuje nieprzygotowanie.  

9. Po powrocie do zajęć w szkole uczeń może zostać poproszony o przedstawienie 

dokumentacji nauczania (zeszytu przedmiotowego, kart pracy, ćwiczeń). 

Wiesława Łuczak, Teresa Siwińska 



  

 

 


