
Aneks do kryteriów oceniania z historii podczas nauczania 
zdalnego. 

• oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, praca z tekstem 
źródłowym, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym 
terminie, 

• odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji Teams, 
• testy i kartkówki na platformie Teams udostępnione przez nauczyciela we 

wskazanym czasie, 
• dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat, 
• uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela zadania podlegające ocenie, 
•  Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z wpisaniem braku zadania. 
• Jeśli uczeń nie odeśle zaległych zadań w dodatkowym, wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, w miejsce braku zadania zostanie wpisana ocena 
niedostateczna. 

 

Aneks do kryteriów oceniania z wiedzy o społeczeństwie podczas 
nauczania zdalnego. 

• oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, praca z tekstem 
źródłowym, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym 
terminie, 

• odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji Teams, 
• testy i kartkówki na platformie Teams udostępnione przez nauczyciela we 

wskazanym czasie, 
• dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat, 
• uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela zadania podlegające ocenie, 
•  Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z wpisaniem braku zadania. 
• Jeśli uczeń nie odeśle zaległych zadań w dodatkowym, wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, w miejsce braku zadania zostanie wpisana ocena 
niedostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania z informatyki podczas nauczania 
zdalnego. 

• oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany) oraz zadania wykonywane przez 
uczniów 

• testy na platformie Teams udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie, 
• uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela zadania, podlegające ocenie, 
• Jeśli uczeń będzie miał problemy z wykonaniem zadania, wynikające z problemów 

technicznych np.: z brakiem możliwości zainstalowania odpowiedniego programu lub 
problemy ze sprzętem komputerowym otrzyma inne alternatywne zadanie do 
wykonania. 

• Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z wpisaniem braku zadania. 
• Jeśli uczeń nie odeśle zaległych zadań w dodatkowym, wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, w miejsce braku zadania zostanie wpisana ocena 
niedostateczna. 
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