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WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI          

I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA 

SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „SPLOT”          

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KARSKIEGO 

(LICEUM CZTEROLETNIE) W NOWYM SĄCZU 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

Klasa: 3a LO, 3b LO (PP i PR) 

 

Nauczyciel: mgr Anna Beniowska-Potoczek 

 

I. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne:  

 

Kryteria oceny zostały sformułowane na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i 

umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania,  

 nie operuje nawet prostymi  określonymi w programie nauczania strukturami 

gramatycznymi,  

 nie wykazuje się znajomością podstawowego słownictwa,  

 nie zrozumie ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów, 

 nie rozumie poleceń nauczyciela,  

 nie wypowiada się na podstawowe tematy dnia codziennego,  

 nie zabiera głosu w dyskusji, 

 popełnia liczne błędy językowe uniemożliwiające komunikację, 

 pisze prace bardzo krótkie, niespójne, w których nie zawiera większości istotnych 

punktów określonych w poleceniu, prace zawierają liczne błędy interpunkcyjne, 

 otrzymuje mniej niż 40% z większości prac pisemnych (testy, sprawdziany, 

kartkówki), 

 nie podejmuje  prób poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych,  

 nie korzysta z proponowanych przez nauczyciela  form pomocy, 

 w czasie trwania nauczania zdalnego nie uczestniczy aktywnie w prowadzonych 

zajęciach, ogranicza się do zalogowania, nie reaguje na polecenia nauczyciela, nie 

wykonuje zadań i nie odsyła ich. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia językowe, 

  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

 wykazuje się  znajomością słownictwa i konstrukcji gramatycznych wykraczających 

poza program nauczania, 
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 ogólnie rozumie autentyczne przekazy słowne odbierane za pośrednictwem mediów 

oraz wybrane teksty literackie,  

 określa główną myśl tekstu oraz główne myśli poszczególnych części tekstu, a także 

wskazuje związki między nimi, 

 przetwarza informacje usłyszane lub przeczytane z uwzględnieniem zmiany rejestru, 

stylu lub formy,  

 aktywnie uczestniczy w dyskusji i prowadzi swobodną rozmowę (argumentuje, 

wyraża opinie, uzasadnia i broni własne sądy), 

 rozumie i stosuje środki językowe służące do wyrażania różnorodnych intencji                

i stanów emocjonalnych, 

 rozpoznaje standardowe odmiany języka nauczanego, dostrzega błędy oraz dokonuje  

ich autokorekty, korzysta z różnych źródeł informacji, 

 sprawnie konstruuje różne formy wypowiedzi pisemnych,  

 wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami,  

 aktywnie współdziała w grupie w pracach  projektowych,  

 osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o 

krajach niemieckojęzycznych, 

 otrzymuje 97 -100% z  testów i sprawdzianów pisemnych, 

 w czasie trwania nauczania zdalnego aktywnie uczestniczy w zajęciach on-line, 

spełniając polecenia nauczyciela i wykonując w terminie wskazane zadania. 
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WYMAGANIE 
Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Znajomość środków 

językowych 

(leksyka i gramatyka) 

Uczeń posługuje się bardzo 

ograniczonym zakresem 

słownictwa, utrudniającym 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela; zna wybrane reguły 

gramatyczne; w niewielkim 

stopniu stosuje poznane struktury 

gramatyczne; popełnia bardzo 

liczne błędy. 

Uczeń zna i posługuje się 

podstawowym słownictwem i 

wyrażeniami; często popełnia 

błędy w ich wymowie i zapisie; 

zna znaczną część podstawowych 

struktur gramatyczno-

leksykalnych, jednak z trudem 

potrafi je wykorzystać w 

komunikacji. 

Uczeń, popełniając nieliczne 

błędy, stosuje większość 

poznanych wyrazów i zwrotów; 

w większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne 

w zadaniach  

i własnych wypowiedziach; 

błędy nie zakłócają komunikacji. 

Uczeń zna prawie wszystkie 

wprowadzone słówka i 

wyrażenia z wymienionych 

zakresów tematycznych, 

bezbłędnie je wymawia i 

zapisuje; poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne 

w zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

Rozumienie wypowiedzi 

(ustnej i pisemnej) 

Uczeń rozumie niektóre 

polecenia nauczyciela;  

w tekstach słuchanych  

i czytanych rozumie pojedyncze, 

podstawowe słowa. Zadania na 

rozumienie tekstu czytanego i 

słuchanego sprawiają mu 

trudność; popełnia bardzo liczne 

błędy. 

Uczeń rozumie bez problemu 

polecenia nauczyciela; potrafi 

wykonać większość zadań na 

rozumienie ze słuchu, jeśli może 

kilkakrotnie odsłuchać teksty; 

rozumie ogólnie proste teksty 

pisane w zakresie znanych mu 

tematów i struktur, a także wiele 

informacji szczegółowych. 

Uczeń rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela i na ogół 

poprawnie wykonuje zadania na 

rozumienie ze słuchu; rozumie 

większość informacji 

szczegółowych w tekście; czyta 

ze zrozumieniem większość 

tekstów z poznanych tematów, 

potrafi podać ogólny sens tekstu 

i wykonać zadania, popełniając 

nieliczne błędy. 

 

Uczeń rozumie wszystkie 

polecenia nauczyciela oraz 

potrafi z tekstów czytanych i 

słuchanych zrozumieć i 

wyselekcjonować wszystkie 

potrzebne informacje; zadania 

na rozumienie wypowiedzi 

ustnej i pisemnej wykonuje bez 

większych błędów.  

Tworzenie wypowiedzi 

(ustnej i pisemnej) 

Uczeń z trudem tworzy 

wypowiedzi ustne i pisemne; są 

to bardzo proste teksty tworzone 

według wzoru; popełnia liczne 

błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń tworzy krótkie, 

kilkuzdaniowe wypowiedzi 

ustne i pisemne według wzoru, 

stosując mało urozmaicone 

słownictwo; popełnia błędy 

językowe, które w pewnym 

stopniu wpływają na 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń potrafi w prosty sposób 

wypowiedzieć się ustnie i 

pisemnie na większość 

poznanych tematów, stosując w 

miarę urozmaicone słownictwo i 

poznane struktury, nieliczne 

błędy nie mają wpływu na 

zrozumienie jego wypowiedzi. 

Uczeń bez problemu wypowiada 

się na poznane tematy; jego 

wypowiedzi ustne i pisemne są 

wielozdaniowe; używa 

szerokiego zakresu słownictwa i 

struktur; stosuje właściwą formę 

i styl wypowiedzi.  



4 
 

WYMAGANIE 
Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Reagowanie 

(ustne i pisemne) 

Uczeń z trudem nawiązuje 

komunikację z powodu słabej 

znajomości środków 

językowych i niepoprawnej 

wymowy; z pomocą nauczyciela 

odpowiada na proste pytania i 

prosi o udzielenie informacji, 

popełniając błędy, które w 

znacznym stopniu utrudniają 

komunikację. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć na 

pytania dotyczące go osobiście 

oraz z niewielką pomocą zadać 

proste pytanie rozmówcy na 

poznane tematy, komunikację 

zakłócają błędy w wymowie, 

intonacji lub w strukturach 

gramatycznych. 

Uczeń udziela informacji i prosi 

o informacje związane z 

poznanymi tematami, 

popełniając nieliczne błędy 

językowe, które zwykle nie 

zakłócają komunikacji; w 

większości poprawnie reaguje 

na wypowiedzi rozmówcy, 

korzystając z poznanego 

słownictwa i zwrotów. 

Uczeń bierze aktywny udział w 

rozmowie; w sposób swobodny 

udziela informacji i prosi o 

informacje związane z 

poznanymi tematami; 

prawidłowo reaguje na 

wypowiedzi rozmówcy i 

korzysta z szerokiego zasobu 

słownictwa i struktur 

gramatycznych. 

Inne 

Uczeń otrzymuje minimum 40 

% z większości prac pisemnych 

(testy, sprawdziany, kartkówki), 

Uczeń uczestniczy w zajęciach 

on-line, ale jest nieaktywny, 

samodzielnie nie reaguje na 

polecenia nauczyciela, zadane 

prace odsyła z dużym 

opóźnieniem. 

 

Uczeń otrzymuje minimum 55 

% z większości prac pisemnych 

(testy, sprawdziany, kartkówki), 

W czasie trwania nauczania 

zdalnego uczeń uczestniczy w 

zajęciach on-line, nie bierze 

udziału w dyskusji, stosuje się   

do poleceń nauczyciela, odsyła 

wymagane prace po terminie. 

 

Uczeń otrzymuje minimum 70% 

z większości prac pisemnych 

(testy, sprawdziany, kartkówki), 

W czasie trwania nauczania 

zdalnego uczeń uczestniczy     w 

zajęciach on-line, stosując się 

do poleceń nauczyciela, ale 

wypowiada się tylko na 

polecenie nauczyciela, 

terminowo odsyła wymagane 

prace. 

 

Uczeń otrzymuje minimum 90% 

z większości prac pisemnych 

(testy, sprawdziany, kartkówki). 

W czasie trwania nauczania 

zdalnego uczeń uczestniczy        

w zajęciach on-line, stosując się 

do poleceń nauczyciela, 

terminowo odsyła wymagane 

prace. 
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II. Zasady ogólne oceniania z języka niemieckiego:  

 

1. Na zajęciach z języka niemieckiego obowiązuje system oceniania zawarty w Statucie 

szkoły.  

2. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowanie się do lekcji.  

3. Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania na każdej lekcji własnego podręcznika, 

zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu przedmiotowego. Jeden raz w ciągu semestru uczeń może 

zgłosić brak wyżej wymienionych pomocy (wpis w dzienniku „bk”), bez podania przyczyny, 

zaraz po sprawdzeniu obecności. W przypadku kolejnego braku książki i/lub zeszytu ćwiczeń 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

4. Uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji brak podręcznika, brak 

zeszytu lub brak zeszytu ćwiczeń (w przypadku braku zeszytu uczeń wykonuje notatkę            

w swoim notesie/brudnopisie i przepisuje ją w domu do zeszytu). 

5. Podręcznik nie może być uzupełniony. Posiadanie uzupełnionej książki traktowane jest 

jako brak podręcznika („bk”).  

6. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń wynikłe z nieobecności w szkole oraz wszelkie 

zaległości powinny być uzupełnione na bieżąco w czasie przysługującej uczniowi „ochronki”. 

Jej zasady są określone w Statucie Szkoły. 

7. Każdy uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji („np”), 

które dotyczy odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki oraz pracy domowej bez 

podania przyczyny. Zgłoszone nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych 

wcześniej lekcji powtórzeniowych, kartkówek i sprawdzianów, a także z pracy na lekcji. 

Zaistniałe braki należy uzupełnić na następne zajęcia. Każde kolejne nieprzygotowanie 

równoznaczne jest z oceną niedostateczną.  

8. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, przed niezapowiedzianą kartkówką lub 

wywołaniem do odpowiedzi.  

9. Nieprzygotowanie do testu/sprawdzianu przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej 

choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców lub wychowawcę. Termin 

zaliczenia uczeń ustala indywidualnie z nauczycielem. 

10. Sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne i zadania domowe są obowiązkowe. W każdym 

półroczu przewiduje się przynajmniej dwa sprawdziany i co najmniej jedną odpowiedź ustną. 

Liczba kartkówek i zadań domowych nie jest określona i wynika z bieżącej pracy uczniów. 

11. Sprawdzian jest przeprowadzany po każdym, kolejno omówionym rozdziale i jest  

zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

12. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej w terminie wcześniej wyznaczonym 

przez nauczyciela, ale nie później niż do 14 dni roboczych od otrzymania oceny, poza swoimi 

lekcjami. Z zaliczenia uczeń otrzymuje kolejną ocenę. W dzienniku wpisywane są dwie 
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oceny, nawet jeśli z poprawy uczeń uzyskał ocenę niższą. Jeśli uczeń nie zgłosi się w 

wyznaczonym terminie, traci możliwość poprawy tej oceny. W zakresie poprawy ocen uczeń 

jest traktowany indywidualnie ze względu na zdarzenia losowe.  

13. Do poprawy uczeń może przystąpić tylko jeden raz. W przypadku odpowiedzi ustnej 

uczeń poprawia ocenę z materiału, z którego był pytany oraz z 3 bieżących lekcji.  

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy/korzystania z niedozwolonych 

pomocy podczas sprawdzianu, kartkówki, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości jej poprawy. 

15. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania zadania domowego (przepisania np. 

z Internetu lub od kolegi), uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

16. Sukcesy osiągnięte przez ucznia w konkursach przedmiotowych oraz samodzielne 

wykonywanie dodatkowych kart pracy wpływają na podwyższenie oceny końcowej                    

z przedmiotu.  

17. O przewidywanej ocenie niedostatecznej na pierwsze półrocze lub na koniec roku 

szkolnego uczeń i jego rodzic (opiekun prawny) jest poinformowany zgodnie ze Statutem 

Szkoły.  

18. Uczeń, który opuścił ponad 50% lekcji (nieobecności usprawiedliwione jak 

i nieusprawiedliwione) może być niesklasyfikowany. 

 

III. Obszary oceniania: 

1. Wiadomości ucznia (stopień opanowania materiału z zakresu leksyki, gramatyki, funkcji 

językowych, wiadomości z zakresu realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych); 

2. Umiejętności ucznia: umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu, a także umiejętności 

tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej (np. list prywatny, formalny, wpis na blog’u, 

rozprawka, artykuł, itd.); 

3. Praca ucznia na lekcji, przygotowanie ucznia do lekcji; 

4. Kreatywność, twórczość ucznia w realizacji podjętych zadań. 

 

IV. Obowiązki ucznia: 

1. Systematyczny i aktywny udział na lekcjach języka niemieckiego i/lub zajęciach on- line; 

2. Posiadanie wymaganego podręcznika, zeszytu i zeszytu ćwiczeń; 

3. Prowadzenie zeszytu na każdej lekcji; 
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4. Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami nauczyciela. 

5. Przygotowania do zajęć: systematyczne odrabianie pracy domowej, samodzielne 

opracowywanie i przyswajanie materiału w domu; 

6. Przestrzeganie obowiązków ucznia zapisanych w Statucie szkoły.  

V. Sposoby i kryteria oceniania: 

1. Prace klasowe (sprawdziany gramatyczno-leksykalne, wypracowania, testy sprawdzające 

czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, słownictwo, środki językowe, itp.  

2. Wewnętrzne badanie wyników nauczania tzw. sesje egzaminacyjne -  wg planu pracy 

szkoły. 

3. Kartkówki (obejmują materiał leksykalno-gramatyczny z trzech ostatnich lekcji i nie muszą 

być zapowiadane), uczniowie nieobecni na kartkówce mogą być odpytani lub pisać kartkówkę 

w sposób niezapowiedziany w innym terminie, ale z 3 ostatnich lekcji). 

4. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Tu ocenia się płynność, 

komunikatywność, poprawność gramatyczną, treść i wymowę. Kontrola ustna może odbywać 

się poprzez zadawanie pytań uczniom lub rozmowę w trakcie lekcji.  

5. Prace domowe (oceniane są w zależności od charakteru zadania; tu ocenia się poprawność 

gramatyczną, stylistyczną  i ortograficzną, kompozycję pracy oraz zgodność  treści z tematem 

pracy, według kryteriów wypowiedzi ustnej lub pisemnej; zadanie domowe uczeń powinien 

umieć prawidłowo odczytać, a samodzielność jego wykonania oraz znajomość materiału 

językowego, którego dotyczy może być sprawdzona poprzez dodatkowe pytania lub 

przykłady konstrukcji gramatycznych). Niewykonywanie zadań domowych wpływa na 

obniżenie oceny końcowej.  

6. Praca ucznia na lekcji, aktywność na zajęciach edukacyjnych w klasie jak i w czasie 

nauczania zdalnego (praca indywidualna, w parach, w grupach oraz wszelkie prace wykonane 

przez ucznia z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela. 5 plusów za aktywny udział       

w lekcji to ocena bardzo dobra). Ocenę za aktywność można wystawić uczniowi, który na 

lekcji poświęconej nowemu tematowi potrafi wskazać trafne rozwiązania merytoryczne, 

wzbogacić treść lekcji o informacje uzupełniające – wiążące się z istotą zagadnienia.             

W przypadku stwierdzenia całkowitego braku uczestnictwa w lekcji możliwe jest wystawienie 

oceny niedostatecznej. 

7. Wytwory pracy uczniów: np. projekty, prezentacje multimedialne itp. 

8. Uczeń otrzymuje dodatkową ocenę za uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, 

olimpiadach, przedsięwzięciach kulturalnych. Jej waga zależy od uzyskania wyniku                

w konkursie.  

9. Ocena stopnia opanowania słownictwa poprzez systematyczne rozwiązywanie zadań  

leksykalnych w programie Insta.Ling  - dla uczniów chętnych. 



8 
 

10. Sesje egzaminacyjne, sprawdziany, testy i kartkówki ocenia się według następującej skali: 

% stopień 

100% - 97% celujący 

96% - 95% + bardzo dobry 

94% - 90% bardzo dobry 

89% - 85% - bardzo dobry 

84% - 80% +dobry 

79% - 75% dobry 

74% - 70% -dobry 

69% - 65% + dostateczny 

64% - 60% dostateczny 

59% - 55% - dostateczny 

54% - 50% + dopuszczający 

49% - 45% dopuszczający 

44% - 40% - dopuszczający 

poniżej 40% niedostateczny 

 

11. Ocenom cząstkowym przypisuje się odpowiednią wagę:  

a) sesja egzaminacyjna – 4 

b) sprawdzian, test - 3 

c) kartkówka, odpowiedź ustna - 2 

d) aktywność i praca na lekcji, zadanie domowe, ćwiczenia praktyczne, prezentacja 

multimedialna, referat, słownictwo w programie Insta.ling – 1. 

 

VI. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej):  

 

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia ogólny poziom, postępy                      

i umiejętności w opanowaniu przez ucznia wiadomości przewidzianych w programie 

nauczania na dany rok szkolny.   

 

2. Oceny śródroczne i roczne są wystawiane wg następujących przedziałów średniej ważonej: 

przedział w % stopień 

5.51 – 6.00 celujący 

4.51 – 5.50 bardzo dobry 

3.51 – 4.50 dobry 

2.51 – 3.50 dostateczny 

1.51 – 2.50 dopuszczający 

1.50 i mniej  niedostateczny 

 

3. Nauczyciel może wystawić ocenę inną niż wynika ze średniej ważonej.  
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4. Uczeń może odwołać się od oceny rocznej. Szczegółowe warunki starania się o uzyskanie 

oceny wyższej niż przewidywana określa Statut szkoły. Po spełnieniu formalnych kryteriów 

zapisanych w WSO, uczeń przystępuje do testu. Test obejmuje zadania z całego roku 

szkolnego i odpowiada wymaganiom edukacyjnym zarówno na ocenę, na którą uczeń się 

ubiega jak i niższym. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 80% wszystkich możliwych 

do zdobycia punktów.   

 

VII. Zasady oceniania w nauce zdalnej i hybrydowej: 

 

1. Zasady oceniania z języka niemieckiego w nauczaniu zdalnym/na odległość mają charakter 

przejściowy i wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz 

monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma 

realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

 

2. Obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zapisane w Statucie oraz szczegółowe 

warunki i sposoby oceniania z języka niemieckiego. Wagi i skala procentowa ocen pozostają 

bez zmian z uwzględnieniem zapisów poniżej. 

 

3. W czasie zdalnej nauki uczniowie będą oceniani za:   

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. odpowiedź ustną podczas zajęć on-line, 

c. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

d. inne prace, np.: prezentacje, projekty itp., 

e. pracę ucznia w programie Insta.Ling (chętni),  

f. aktywność podczas zajęć on-line,  

g. dodatkowe prace czy zadania wykonane przez ucznia o charakterze nieobowiązkowym. 

 

4. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza 

ocenę niedostateczną o wadze 2. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne.  

 

5. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy ucznia może być dokonywane na obowiązującej      

w szkole platformie edukacyjnej (Microsoft Teams), przy użyciu narzędzi Google (Google 

Forms/dokumentu Word/pliku PDF), programu Insta.Ling, aplikacji Quiz.izz lub innej, po 

wcześniejszym ustaleniu z uczniami.  

 

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

 

7. Jeżeli uczeń nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków. 

 

8. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), 

ze względów niezależnych od niego, np. przerwa w dostępie do Internetu, jest zobowiązany 

do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela. 
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9. Za niewykonanie w drugim terminie testu online, ustalonym wspólnie z uczniem,  

nieprzesłanie pracy pisemnej lub innej formy wskazanej przez nauczyciela jako forma 

oceniana, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

10. Prace pisane niesamodzielnie będą oceniane na ocenę niedostateczną.  

 

11. W przypadku korzystania przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) -                      

plagiat, nauczyciel może przepytać ucznia z danego materiału lub poprosić go o ponowne 

napisanie pracy. W przypadku odmowy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

12. Uczeń za systematyczną pracę i zaangażowanie może otrzymać uwagę pozytywną. 

 

13. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela, po uprzednim 

uzgodnieniu. 

 

14. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco 

przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły. 

 

15. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć online w taki sam sposób, jak do 

lekcji przeprowadzanej tradycyjnie. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza na początku 

lekcji online.  

 

16. Nieobecność na lekcji online powinna być usprawiedliwiona przez ucznia a przerobiony 

materiał samodzielnie przez niego przyswojony. 

 

17. Uczeń może poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie zadanej pracy. Nauczyciel 

udziela uczniowi pomocy poprzez właściwą platformę edukacyjną lub podczas dodatkowej 

lekcji online.  

 

18. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu 

na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel umożliwia uczniowi wykonanie tych zadań       

w alternatywny sposób. 

 

19. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie ma wpływu poziom jego kompetencji 

informatycznych. Nauczyciel dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas 

jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

20. W czasie trwania nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać sprawny mikrofon       

i kamerę, aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach oraz wykonywać polecenia 

nauczyciela. Samo zalogowanie się nie jest równoznaczne z uczestnictwem w zajęciach.  

 


