
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

Przed nami kolejny etap zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach związanych 
z epidemią COVID-19. Do 26 kwietnia 2020 r. będziemy realizować nowe zadania- 
inne sposoby kształcenia. 

Z dniem 25 marca 2020 obowiązuje nas Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

25 marca 2020 (poz 530) i z dnia 20 marca 2020 (poz 493). 

We wskazanych przepisach dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie zdalnej w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Zachęcamy do zalogowania uczniów na platformie GPE – potrzebny jest do tego osobny 

adres e-mail ucznia (inny niż rodzica), następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami, 

które są dostępne na stronie internetowej szkoły („Instrukcja aktywacji – przywracania 

konta”), oraz filmów instruktażowych dotyczących korzystania z aplikacji TEAMS dostępnych 

pod linkiem:  https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg. 

 

W plikach znajdziecie Państwo zasady nauczania zdalnego, formy komunikacji, konsultacji 

oraz monitorowania postępów ucznia. 

 

Dbajmy przede wszystkim o relacje, proszę być w stałym kontakcie z wychowawcami 

Stosujmy się do zaleceń #zostanwdomu, dbajmy o zdrowie. 

 
Ustalenia szczegółowe dotyczące wszystkich przedmiotów: 

 

Wszystkie zadania dla ucznia przekazywane są przez nauczycieli z wykorzystaniem 

służbowej poczty mailowej, aplikacji Microsoft Office 365 oraz innych narzędzi 

dostępnych w ramach GPE w trakcie trwania zajęć lekcyjnych określonych w planie 

lekcji. Plan lekcji wskazany jest na stronie internetowej szkoły www.lo2.edu.gdansk.pl  

Do kontaktu w ramach edukacji zdalnej wykorzystywane są aplikacje dostępne 

w ramach Gdańskiej Platform Edukacyjnej ( w tym Microsoft Office 365) oraz inne formy 

kontaktu bezpośredniego, które pozwalają na prowadzenie zajęć lekcyjnych online. 

Różnorodność zastosowanych narzędzi pozwala na ominięcie trudności ze zbyt 

obciążeniem łącza GPE przy jednoczesnym korzystaniu z pakietu. 

Dotychczasowe zasady oceniania obowiązują nadal. 

Prace należy wykonać i przesłać zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, w tym 

dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia/skanu wykonanej pracy/zadania/ćwiczenia. 

Wszystkie prace przesyłane do nauczycieli muszą być opisane imieniem i nazwiskiem, 

nazwą przedmiotu oraz symbolem klasy. 

Każdy uczeń po skonfigurowaniu notesu zajęć dla zespołu w Teams, ma indywidualny 

obszar mu przypisany, gdzie może wstawiać prace/zadania/zdjęcia/pliki, do których 

dostęp ma tylko uczeń i nauczyciel (nie ma wtedy potrzeby wysyłania maili). 

http://sp86.edu.gdansk.pl/Content/pub/428/Dokumenty%20szkolne/e_dziennik_instrukcja_dla_rodz.pdf
http://sp86.edu.gdansk.pl/Content/pub/428/Dokumenty%20szkolne/e_dziennik_instrukcja_dla_rodz.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg
http://www.lo2.edu.gdansk.pl/


Ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć lekcyjnych mogą być przekazywane do notesu 

zespołu lub na adres mailowy nauczyciela także po zakończeniu tych zajęć, jeśli takie są 

wskazówki nauczyciela. 

Termin (datę i godzinę) odpowiedzi ustnych oraz używanego komunikatora nauczyciel 

ustala z uczniami indywidualnie. 

Zapis w dzienniku lekcyjnym oznaczony jest jako ‘nz’ – nauczanie zdalne i stanowi 

jedynie zapis statystyczny. 

Zajęcia lekcyjne mogą odbywać się w formie konsultacji, wykładów, przekazanych 

materiałów do pracy indywidualnej lub w formie zajęć online. Zajęcia online mogą trwać 

całą jednostkę lekcyjną lub tylko stanowić wprowadzenie do lekcji. 

Termin (datę i godzinę) lekcji online, czy sprawdzianu/pracy klasowej nauczyciel podaje 

z wyprzedzeniem. 

Termin każdej lekcji online jest dostępny w kalendarzu Teams – na indywidualnym 

koncie ucznia, ze wskazaniem aplikacji/platformy do poprowadzenia lekcji. Informacje 

będą zamieszczane przez nauczycieli do piątku na kolejny tydzień. 

Prace klasowe zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

Liczba sprawdzianów/kartkówek online nie może być większa niż cztery sprawdziany 

w tygodniu. 

Liczba prac klasowych online w tygodniu nie może przekroczyć trzech.  

W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa i jedna 

kartkówka/sprawdzian. 

Nie dotyczy to sytuacji, gdy termin sprawdzianu online, czy pracy klasowej został 

przełożony na prośbę uczniów. 

Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu online lub uczeń, który napotkał nieoczekiwane 

trudności w trakcie sprawdzianu, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu i wspólnie 

ustalają indywidualny termin i formę zaliczenia dostosowaną do możliwości technicznych 

i sprzętowych ucznia. 

W przypadku problemów technicznych i sprzętowych, obowiązkiem ucznia jest 

skontaktowanie się z nauczycielem/wychowawcą poprzez dziennik elektroniczny GPE 

lub email służbowy nauczyciela.  

Uczniowie mający problem z przesłaniem pracy nauczycielowi drogą internetową, mogą 

wykorzystać inne formy kontaktu z nauczycielem w celu ustalenia innego terminu. 

W sytuacji, kiedy uczeń jest zobowiązany są do przekazania materiałów zdalnie, a nie 

ma takich możliwości, wówczas należy dostarczyć prace osobiście lub poprzez rodzica 

do dyżurki szkoły (w godz. 9.00-13.00) lub przesłania pocztą na adres szkoły 

w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Prace powinny być podpisane, ze 

wskazaniem klasy, do której uczęszcza uczeń wraz z podaniem imienia i nazwiska 

nauczyciela i przedmiotu. Termin dostarczenia prac należy ustalić indywidualnie 

z nauczycielem. 

 

W przypadku, jeśli uczeń nie dysponuje narzędziami pozwalającymi na nauczanie 

zdalne, otrzymuje zestaw materiałów z danego tygodnia, który jest przygotowany 



(zeskanowany i wydrukowany w szkole) przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

i gotowy do odbioru w piątek w danym tygodniu w dyżurce szkoły do godz. 13.00. 

W przypadku, jeśli zestaw zadań nie zostanie odebrany osobiście lub przez 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wówczas jest przesyłany pocztą na adres 

zamieszkania ucznia wskazany w GPE najpóźniej we wtorek w kolejnym tygodniu. 

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami odbywają się w formie zdalnej. 

Rodzice proszeni są o komunikowanie się z nauczycielami poprzez dziennik 

elektroniczny lub służbowe adresy mailowe (dostępne na stronie ww.lo2.edu.gdansk.pl). 

Spotkanie online rodzica z nauczycielem jest możliwe w sytuacjach pilnych 

z wykorzystaniem aplikacji Teams. Jeśli rodzic nie ma własnego konta, może skorzystać 

z dostępu ucznia. Spotkanie należy wcześniej ustalić z nauczycielem. 

Zaleca się stosowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas zajęć 

zdalnych, z wykorzystaniem podstawowych zasad dotyczących przerw w nauce, 

wypoczynku, zdrowego żywienia. Szczegółowe wskazówki znajdują się w zakładce dla 

uczniów/zdalne nauczanie na stronie www.lo2.edu.gdansk.pl  

Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły, po konsultacji 

z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy i uczniem. 

 

Zasady monitorowania postępów edukacyjnych. 

 

JĘZYK POLSKI: 

Ocenie podlegają: 
 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia - praca pisemna (np. 

rozprawka, interpretacja wiersza, charakterystyka), prezentacje multimedialne na 

zadany temat w dowolnym programie do prezentacji), w dowolnym edytorze tekstów, 

na podstawie podręczników, materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów 

internetowych czy e-podręczników, 

 karty pracy - praca indywidualna (np. wyszukiwanie informacji na zadany temat, 

badanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu, itp.), 

 prace klasowe wymagające czasu dłuższego niż 30 min. określonego przez 
nauczyciela, wykonane w dowolnym edytorze tekstu, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 wykonanie mapy myśli dotyczących np. twórczości pisarza, podsumowania epoki, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  
 Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze 
tekstów, na podstawie podręczników, materiałów udostępnionych przez 
nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, podręczników 
wykorzystywanych w danej klasie i  zeszytów ćwiczeń,  

http://www.lo2.edu.gdansk.pl/


 mind maps i inne sposoby opracowywania słownictwa, wykonane odręcznie lub przy 
użyciu dobrowolnych programów graficznych - przesłane do nauczyciela zdjęcia 
wykonanej pracy, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 
potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy. odpowiedź ustna - 
konwersacja  z nauczycielem przez dostępne komunikatory, w tym wideorozmowa, 
np. w Teams,  

 zadania do wykonania z podręcznika i ćwiczeń (w tym karty pracy), 
 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 
 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 
 

  



 
JĘZYK NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, NORWESKI   

Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia – praca pisemna (np. 

wypracowanie, dialog, kartka pocztowa lub prezentacja) w dowolnym edytorze 

tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów 

internetowych czy e-podręczników, podręczników wykorzystywanych w danej klasie 

i zeszytów ćwiczeń,  

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 

wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 

 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawiony w notes 

zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 karty pracy – praca indywidualna (np. wyszukiwanie informacji na zadany temat, 

badanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu, w tym zadania do wykonania 

z podręcznika i zeszytu ćwiczeń itp.),  

 mind maps, krzyżówki i inne sposoby opracowywania słownictwa, wykonane 

odręcznie lub przy użyciu dobrowolnych programów graficznych – przesłanie do 

nauczyciela zdjęcia wykonanej pracy,  

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela,  

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 

HISTORIA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 

w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne na zadany temat 

w dowolnym programie), na podstawie podręczników, materiałów udostępnionych 

przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników,  

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 

wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 

 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 

zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 karty pracy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

  



 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 
Ocenie podlegają: 

 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 

w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne w dowolnym programie 

do prezentacji), na podstawie podręczników, materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników,  

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 

wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 

 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 

zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 karty pracy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
Ocenie podlegają: 

 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 

w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne na zadany temat 

w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie podręczników, materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników,  

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 

wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 

 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 

zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 karty pracy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

  



 
MATEMATYKA 
Ocenie podlegają: 

 zadania, w tym opracowania indywidualne ucznia, wykonane przez ucznia 
w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie podręczników, dowolnych materiałów 
udostępnionych przez nauczyciela, podręczników czy zasobów internetowych, 

 zadania wykonane na prośbę nauczyciela i przesłane, np. w formie zdjęć, 
 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 karty pracy. 
 
BIOLOGIA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 
w dowolnym edytorze tekstów (prezentacje multimedialne na zadany temat 
w dowolnym programie do prezentacji) na podstawie podręczników, materiałów 
udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 
GEOGRAFIA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 
w dowolnym edytorze tekstów (prezentacje multimedialne na zadany temat, 
w dowolnym programie do prezentacji), prace rysunkowe wykonane odręcznie lub 
w programie graficznym,  na podstawie podręczników, materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 karty pracy 
 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 

 



CHEMIA 

Ocenie podlegają: 
 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia - praca pisemna (np. 

referat, notatka) w dowolnym edytorze tekstów, (prezentacje multimedialne na 

zadany temat w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie podręcznika, 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-

podręczników, 

 karty pracy - praca indywidualna (np. wyszukiwanie informacji na zadany temat, 

formułowanie obserwacji i wniosków do przedstawionych doświadczeń chemicznych, 

itp.), 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy oraz testy/sprawdziany w aplikacji Forms 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 prezentacje przesyłane drogą elektroniczną 

 zaangażowanie na lekcji online 

 Laboratorium - sprawozdania przesyłane drogą elektroniczną - zrobione na 

podstawie dostępnych źródeł online - np. youtube 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 
INFORMATYKA 
Ocenie podlegają: 

 opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstu, prezentacje 

multimedialne na zadany temat w dowolnym programie do prezentacji,  na podstawie 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy  e-

podręcznika, 

 indywidualne opracowania ucznia w arkuszu kalkulacyjnym materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela  i prezentacja  danych,  

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 karty pracy. 

 

  



 

FIZYKA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze 

tekstów, na podstawie podręcznika, materiałów udostępnionych przez nauczyciela, 

zasobów internetowych czy e-podręczników, 

 sprawdziany, w tym testy online,  

 karta pracy - wykonane ćwiczenia według wskazań nauczyciela,  

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 testy online - samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysłanym na email nauczyciela. 

 

WIEDZA O KULTURZE: 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 

w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne na zadany temat 

w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie materiałów udostępnionych 

przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników,  

 tematyczne projekty rysunkowe wykonane odręcznie lub przy użyciu dobrowolnych 

programów graficznych - przesłane do nauczyciela zdjęcia wykonanej pracy, 

 prace klasowe wymagające czasu dłuższego niż 30 min. określonego przez 

nauczyciela (np. recenzja obejrzanego filmu, przestawienia teatralnego), 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 karty pracy. 

  



 

 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
 Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat) 
w dowolnym edytorze tekstów ( np. prezentacje multimedialne na zadany temat, 
w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników,  

 sprawdziany, w tym testy online trwające max. 30 min.,  
 testy online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysłanym na email nauczyciela, 
 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 

wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 
 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 karty pracy. 
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia  (np. referat) 
w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne na zadany temat, 
w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, zasobów internetowych, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 
 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne w tym opracowania indywidualne ucznia  z zakresu edukacji 
zdrowotnej, zasad gier zespołowych, itp. (np. referat) w dowolnym edytorze tekstów, 
na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia, 

 krótkie filmiki z wykonanych w domu ćwiczeń w dowolnym programie. 
 

  



 
FILOZOFIA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia  (np. referat) 
w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne na zadany temat, 
w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, zasobów internetowych, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 testy, quizy online - samosprawdzalne, dostępne na różnych platformach – wynik 
potwierdzony zdjęciem wysłanym we wskazane przez nauczyciela miejsce,  

 karty pracy (np. wyszukiwanie informacji na zadany temat, badanie umiejętności 
rozumienia czytanego tekstu, itp.), 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 
 
ETYKA 
Ocenie podlegają: 

 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia  (np. referat) 
w dowolnym edytorze tekstów (np. prezentacje multimedialne na zadany temat, 
w dowolnym programie do prezentacji), na podstawie materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, zasobów internetowych, 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 testy, quizy online - samosprawdzalne, dostępne na różnych platformach – wynik 
potwierdzony zdjęciem wysłanym we wskazane przez nauczyciela miejsce,  

 karty pracy (np. wyszukiwanie informacji na zadany temat,  badanie umiejętności 
rozumienia czytanego tekstu, itp.), 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia 

 prace klasowe wymagające czasu dłuższego niż 30 min. określonego przez 

nauczyciela (np. recenzja obejrzanego filmu), wykonane w dowolnym edytorze tekstu. 

  



 

 

RELIGIA 

Ocenie podlegają: 
 zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia- praca pisemna  (np. 

esej, rozprawka, artykuł) w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych, dokumentów kościoła 

katolickiego dostępnych on-line, 

 karty pracy - praca indywidualna (np. wyszukiwanie informacji na zadany temat, 

rozwiązywanie formularzy testowych przesłanych przez nauczyciela w dowolnym 

edytorze tekstów, w sposób określony przez nauczyciela. itp.), 

 prace klasowe wymagające czasu dłuższego niż 30 min. określonego przez 

nauczyciela, (np. odniesienie się do konkretnego artykułu) wykonane w dowolnym 

edytorze tekstu, 

 sprawdziany/kartkówki, w tym testy online, sprawdziany interaktywne, 

 inne formy współpracy ustalone z nauczycielem, w tym uwzględnione możliwości 

techniczne ucznia. 

 odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory w tym 
wideorozmowa z wykorzystaniem Teams, 

 zadania typu maturalnego, wykonane według konkretnych wskazówek nauczyciela, 
 testy i ćwiczenia online samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik 

potwierdzony zdjęciem wysyłanym na email nauczyciela lub wstawionym w notes 
zajęć skonfigurowany dla danej grupy, 

 
 


