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Nauczanie w szkole Nauczanie zdalne 

oceniane formy 
aktywności 

• odpowiedź - z trzech ostatnich
lekcji,

• kartkówki - z trzech ostatnich
lekcji, nie muszą być zapowiadane,

• sprawdziany – z całego działu,
zapowiadane tydzień wcześniej,
poprzedzone lekcją
powtórzeniową, ocenione w ciągu
tygodnia,

• aktywność na lekcji (czyli
zaangażowanie w   tok   lekcji,
udział w dyskusji, wypowiedzi w
trakcie rozwiązywania problemów,
praca w grupach) nagradzana jest
,,plusami”. Za 3 zgromadzone
,,plusy” uczeń otrzymuje ocenę
bardzo dobrą a za 3 ,,minusy”
ocenę niedostateczną,

• zadania domowe, wykonanie:
referatu, opracowania, projektu,
pomocy dydaktycznej, wskazane
przez nauczyciela       zadania
dodatkowe, o podwyższonym
stopniu trudności – dla chętnych,

• przygotowanie, przeprowadzenie i
omówienie w czasie lekcji
doświadczenia z zakresu chemii
(opis, wnioski z doświadczenia
opracowane w formie pisemnej
uczeń przedstawia nauczycielowi
na lekcji poprzedzającej lekcję, na
której chce zaprezentować
doświadczenie) - oceniane w
randze sprawdzianu.

• Prace   domowe   pisemne, 
odpowiedź i aktywność na lekcjach 
zdalnych, quizy, krótkie      testy 
online, prace nadobowiązkowe np. 
film/prezentacja z samodzielnie
 przeprowadzonego doświadczenia 
wraz z wnioskami.

zasady zaliczania 
obowiązkowych form 
aktywności w

przypadku 
nieusprawiedliwionych 
nieobecności ucznia 
w wyznaczonym 
terminie 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie (pracy 
klasowej), kartkówce, musi napisać je w 
ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Przy usprawiedliwionej nieobecności w 
trakcie zajęć zdalnych termin nadrobienia 
braków i pisania zaległych sprawdzianów, 
kartkówek ustalany jest indywidualnie z 
nauczycielem. 

 



zasady poprawiania 
ocen 

Uczeń ma prawo poprawić stopień dobry i 
niższy, w   ciągu   2 tygodni   od   uzyskania  
oceny   – w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem. Uczeń poprawia tylko jeden 
raz i brane są pod uwagę obie oceny. 

Takie same jak w trakcie nauki w warunkach 
stacjonarnych w szkole – za pomocą narzędzi 
informatycznych 

 

wymagania 
edukacyjne Szczegółowe wymagania  - klasa 7 

Szczegółowe wymagania - klasa 8 

Takie same jak w trakcie nauki w 
warunkach stacjonarnych w szkole; 

sposób ustalania oceny 
klasyfikacyjnej 

Ocena jest średnią ważoną, z 
uwzględnieniem wag wg. postanowień 
Statutu Szkoły. 

Taki sam jak w trakcie nauki w warunkach 
stacjonarnych w szkole; 

tryb odwoływania się od
oceny 

klasyfikacyjnej 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły. Taki sam jak w trakcie nauki w warunkach 
stacjonarnych w szkole; 

sposoby udostępniania 
prac pisemnych 
rodzicom; 

Zgodnie z postanowieniami - uczeń ma 
prawo wykonać zdjęcie ocenionej pracy 
pisemnej w celu pokazania rodzicom. 

Poprawione i ocenione prace przesyłane są 
uczniowi drogą elektroniczną 

warunki i  tryb 
otrzymania wyższej 

  niż 
przewidywana 
śródrocznej   lub 
rocznej  oceny 
klasyfikacyjnej 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły Takie same jak w trakcie nauki w 
warunkach stacjonarnych w szkole. 

https://drive.google.com/file/d/1a2THSftNp-ZVDBAovfeyB-shzSHPWiz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0wqQbz-77dVyLWwOPk11IyMuxFNa9yt/view?usp=sharing

