
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego ( do nowej podstawy programowej ).

Zasady opracowane na podstawie :   
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
● Rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej 
branżowej szkoły II stopnia.  
● Zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków 
i Marynarzy.

I. Zakładane osiągnięcia ucznia.
Zakładane osiągnięcia ucznia zostały sformułowane na podstawie celów kształcenia. Osiągnięcia 
podzielono na zakresy (podstawowy i rozszerzony) oraz działy i grupy:

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
a) czytanie i słuchanie,
b) samokształcenie i docieranie do informacji,
c) świadomość językowa;

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury:
a) wstępne rozpoznanie,
b) analiza,
c) interpretacja,
d) wartości i wartościowanie;

3. Tworzenie wypowiedzi:
a) mówienie i pisanie,
b) świadomość językowa.

II. Zakres podstawowy:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
a) Czytanie i słuchanie. Uczeń:
- odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, zdań, 
grup zdań uporządkowanych w akapicie, odróżnia znaczenie realne i etymologiczne) oraz 
wydzielonych przez siebie fragmentów; potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości;
- rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), politycznych 
(przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość
i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte;
- rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu;
- wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki 
językowe i ich funkcje w tekście;
- wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, dokonuje jego 
logicznego streszczenia;
- rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe;
- rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję;
- rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź;
- rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku polityków i dziennikarzy.
b) Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:



- szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według 
wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, 
jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym internetu);
- korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli;
- tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki;
- sporządza opis bibliograficzny książki, artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię wybranego 
tematu.
c) Świadomość językowa. Uczeń:
- analizuje i definiuje (w razie potrzeby z pomocą słowników) znaczenie słów;
- zna pojęcie znaku i systemu znaków; uzasadnia, że język jest systemem znaków; rozróżnia znaki 
werbalne i niewerbalne, ma świadomość ich różnych funkcji
i sposobów interpretacji;
- zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe (nadawca, odbiorca, kod, 
komunikat, kontekst), dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji językowej (np. 
różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną
a komunikacją przez Internet);
- rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informacyjną, poetycką, ekspresywną, impresywną - w tym 
perswazyjną);
- wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych
i zawodowych polszczyzny;
- rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, rozróżnia jej rodzaje 
(archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa funkcje;
- rozróżnia pojęcie błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności
i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
- odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne od swobodnego.

2. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane 
przez nauczyciela.
a) Wstępne rozpoznanie. Uczeń:
- prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;
- określa problematykę utworu;
- rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego rozwiązania w obrębie 
pewnego historycznie określonego zbioru utworów).
b) Analiza. Uczeń:
- wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (poznane wcześniej,
a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, paralelizmy) oraz inne wyznaczniki poetyki 
danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje;
- dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (średniowiecze, 
renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie 
międzywojenne, współczesność);
- analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne) wynikające ze 
zmian historycznych;
- rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, 
sytuacja liryczna, akcja);
- porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne).
c) Interpretacja. Uczeń:
- wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa klucze, 
wyznaczniki kompozycji);
- wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne);
- porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich;
- odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu.
d) Wartości i wartościowanie. Uczeń:



- dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościowaniu (np.
język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem wartościowania, a także 
źródłem poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, 
piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, 
niepodległość, tolerancja);
- dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe
i uniwersalne;
- dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) 
oraz rozumie źródła tych konfliktów.

3. Tworzenie wypowiedzi.
a) Mówienie i pisanie. Uczeń:
- tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu 
literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając 
zasad spójności znaczeniowej i logicznej;
- przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kompozycyjny, 
analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe 
słownictwo);
- tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich 
selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące 
wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie);
- publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową
wyrazistość przekazu - stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości 
i funkcji,
wystrzegając się nieuczciwych zabiegów erystycznych;
- opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, skrótów, eliminuje 
przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza przypisy);
- wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza konspekt, 
cytuje).
b) Świadomość językowa. Uczeń:
- operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym
i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Europa, świat - współczesność 
i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka).

III. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

1. Ocena niedostateczna (1)
Uczeń:
• nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
• nie interesuje się przebiegiem zajęć;
• nie uczestniczy w lekcji;
• opuszcza prace klasowe;
• nie przygotowuje zadań domowych;
• nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych.

2. Ocena dopuszczająca (2)
Uczeń:
• ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;
• pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
• czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela;
• rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe;



• sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie;
• rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie konwencji, stylu, 
obyczaju oraz obrazu kultury materialnej;
• odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym;
• wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;
• posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
• dostrzega niektóre typy błędów językowych;
• przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
• redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne;
• aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę.

3. Ocena dostateczna (3)
Uczeń:
• ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;
• zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
• czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego 
interpretację;
• wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;
• selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie;
• przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu,obyczaju oraz 
obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej;
• odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej 
analizy porównawczej;
• wykorzystuje znalezione informacje;
• przeprowadza analizę źródeł informacji;
• posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
• dostrzega różne typy błędów językowych;
• przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
• redaguje teksty własne i cudze;
• aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić;
• odróżnia fakty od opinii.

4. Ocena dobra (4)
Uczeń:
• ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi 
w typowych sytuacjach;
• dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
• czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;
• sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;
• hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;
• rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej)czas
powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym;
• samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;
• znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;
• przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
• sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej;
• rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i poprawia 
różne typy błędów językowych;
• określa podstawowe funkcje tekstów (informacyjną, poetycką, ekspresywną,impresywną - w tym 
perswazyjną);
• samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;



• sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
• aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;
• odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.

5. Ocena bardzo dobra (5)
Uczeń:
• opanował wiadomości i umiejętności wskazane w podstawie programowej,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w różnych sytuacjach 
problemowych,
• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne wskazane w programie nauczania 
z języka polskiego dla danej klasy,
• szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
• czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;
• sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;
• hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;
• sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas 
powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, 
filozoficznym i artystycznym;
• samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;
• odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach,samodzielnie je 
interpretuje;
• zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;
• samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;
• przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
• rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i 
stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
• określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną -
w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);
• samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
• sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
• aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;
• odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;
• aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.

6. Ocena celująca (6)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności wskazane w podstawie programowej,
• biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych i praktycznych wskazanych w programie nauczania języka polskiego dla danej klasy,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych,
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach humanistycznych i innych, kwalifikując się do 
finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym i posiada inne porównywalne osiągnięcia;
uczeń:
• ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w 
różnych trudnych sytuacjach problemowych;
• szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
• czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;
• sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;
• hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;



• bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas 
powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, 
filozoficznym i artystycznym;
• zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;
• samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;
• zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach 
problemowych;
• odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach,samodzielnie je 
interpretuje;
• przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
• sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej;
• rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności 
i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
• określa funkcje tekstów (informacyjną, poetycką, ekspresywną, impresywną -w tym perswazyjną, 
poznawczą, komunikacyjną i społeczną);
• samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane 
formy wypowiedzi;
• sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
• aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich 
uzasadnienie;
• odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami,wyciąga 
wnioski;
• samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;
• potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;
• aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.

IV. Ocenie podlegają:
1) Formy ustne:
1. odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, prezentacja...),
2. wypowiedzi w klasie (określone jako aktywność, udział w dyskusji, praca w grupach),
3. recytacje.
4. metoda dramy (wchodzenia w rolę).
2) Formy pisemne:
a) praca klasowa - tworzenie tekstu, - czytanie ze zrozumieniem, - test wiedzy,
b) sprawdzian,
c) kartkówka,
d) zadanie domowe,
e) dyktando,
3) Testy (różnego typu).
4) Prace z tekstem
5) Prace dodatkowe.
6) Praca na lekcji.
7) Pomiędzy formą ustną i pisemną w zależności od celu jest szczególna forma wypowiedzi: 
referat, własna twórczość,wykonanie pomocy dydaktycznych.
Przy wystawianiu oceny końcowej są uwzględnione następujące elementy:
• wiedza,
• umiejętności,
• aktywność,
• samodzielność,
• zaangażowanie,
• systematyczność.



Ustalenia dodatkowe: -W ocenianiu bieżącym nauczyciele stosować mogą inne znaki graficzne, 
takie jak np.:„+", „-", oznaczenia literowe [np. „nb" (nieobecność), „np" (nieprzygotowanie się do 
lekcji) „n" (informacja o nieobecności ucznia na zaliczeniu lub nieoddaniu w wyznaczonym 
terminie pracy
- uczeń może być nieprzygotowany 2 razy w semestrze, nieprzygotowanie należy zgłosić przed 
lekcją, nie uwzględnia się nieprzygotowania do zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów
i recytacji;
- obowiązują dwa terminy oddawania prac pisemnych, brak pracy w drugim terminie jest 
równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej;
- oceny z prac klasowych mają decydujący wpływ na ocenę semestralną;
- oceny cząstkowe wynikają z ustaleń wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
• 35% - 55% dopuszczający,
• 56% - 70% dostateczny,
• 71% - 85% dobry,
• 86% -99% bardzo dobry
• 100% celujący.

V. Zasady oceniania z języka polskiego -  nauczanie zdalne

Zasady oceniania i sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia : 

1. Nauczyciel ma obowiązek monitorowania postępy uczniów w nauce zdalnej.

2. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 
będzie podlegało ocenie.

3. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, 
poleceń, prac umieszczonych na platformie edukacyjnej google, classroom lub w postaci 
samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 
informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.

4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 
umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie 
pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną (librus, 
mail szkolny lub google classroom).
5. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów i przechowuje je do wglądu. 
Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac są przechowywane przez nauczyciela
w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

6. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.

7. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego 
nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, w tym 
oceny z testu sprawdzającego są opisane w Statucie Szkoły, w  Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania z języka polskiego.

8. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczona 
odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas 
na jego wykonanie.



9. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest 
zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.

10. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w Librusie.

VI. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość: 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

2. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 
otrzymuje wpis w Librusie z odpowiednim komentarzem.

3. Jeżeli nauczyciel ma pewność i dowody na nie samodzielnie wykonaną pracę, otrzymuje za to 
zadanie ocenę niedostateczną.

4. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, 
w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.

5. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób 
prawidłowy lub zawiera błędy.

6. W czasie pracy zdalnej  nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,
w szczególności za:
- pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagrania,  itp.), 
- udział i aktywność w lekcjach online,
- inne prace, np.: referaty, prezentacje,  itp.,
- rozwiązywanie testów,
- odpowiedź ustną.
Uczniowie przesyłają odpowiedzi w sposób określony przez nauczyciela (librus, google classroom 
lub mail szkolny). 

7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele mogą dokonywać okresowej kontroli wiedzy i umiejętności 
uczniów. Uczniowie przesyłają rozwiązane narzędzia kontroli w sposób określony przez 
nauczyciela (google classroom, mail szkolny lub librus).


