
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym z religii 

 

W klasach I-III 
 

1. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów.  
 

a) Ocenianiu podlegać będą: karty pracy, rysunki, znajomość modlitw 
W przypadku prowadzenia zajęć on-line mogą być oceniane odpowiedzi ustne, aktywność w 

pracy zdalnej, wykonywanie zadań dla chętnych, systematyczność odsyłania prac 
 

b) Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia.  

 

c) Wagi ocen i kryteria oceniania pozostają bez zmian 

 

2. Formy przesyłania prac 

Zdjęcia wykonanej pracy przesłanie na pocztę nauczyciela, platformę Librus, Office 365 lub 

inne platformy edukacyjne w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

 

3. Dodatkowe informacje 

 

a) Uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy do oceny, jeśli będzie to wyma-

gane.  

 

b) uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania ze względu na stan zdrowia lub 

inną  przyczynę. Informacja ta musi być potwierdzona przez rodzica. 

 

c) O wszelkich problemach technicznych rodzic ucznia powinien poinformować nauczyciela 

 

 

W klasach IV-VIII 

 

1. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów.  

 

- prace kontrolne (wypracowania, prezentacje), karty pracy,  prace samodzielne (w formie tek-

stowej), quizy interaktywne. 
 

- Zamiast sprawdzianu wiadomości uczniowie przygotują pracę kontrolną (wypowiedź pisemna 

lub prezentacja multimedialna). Jej termin będzie zapowiedziany z tygodniowym wyprzedze-

niem. Termin poprawy pracy dwa tygodnie od momentu wstawienia oceny do dziennika. 
  
- Aktywność jako praca dla chętnych, referaty,  
 

- W przypadku prowadzenia zajęć on-line mogą być oceniane odpowiedzi ustne  
- Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia.  
- Oceniane będą odpowiedzi na pytania(notatka pisemna w zeszycie) 
 

2. Formy przesyłania prac 

 

- Zdjęcia wykonanej pracy przesłanie na pocztę nauczyciela, platformę Librus, Office 365 lub 

inne platformy edukacyjne w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

 

- Można przyjąć inną formę przekazywania prac, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.  

 



3. Dodatkowe informacje 

 

a) Uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy do oceny, jeśli będzie to wyma-

gane.  

 

b) uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania ze względu na stan zdrowia lub 

inną  przyczynę. Informacja ta musi być potwierdzona przez rodzica. 

 

c) O wszelkich problemach technicznych uczeń powinien poinformować nauczyciela (rodzic po-

twierdza ten fakt) 

 

d) Jeśli uczeń odeśle pracę skopiowaną z Internetu z innych źródeł otrzymuje ocenę niedosta-

teczną  

 

 

4. Ogólne kryteria oceniania  

 

a) Wyniki punktowe prac kontrolnych przeliczane są na oceny szkolne  w następujący sposób: 

 

100%-96 – celujący 

95% - 85% - bardzo dobry 

84% - 75% - dobry 

74% - 51% - dostateczny 

50%-30% - dopuszczający 

29%- 0% - niedostateczny 

 

Skale procentową stosuje się we wszystkich punktowych pracach pisemnych 

 

Wagi ocen i kryteria oceniania pozostają bez zmian 

 

5. Przeprowadzanie sprawdzianów, prac kontrolnych  

 

a) Rozwiązywanie prac kontrolnych będzie odbywało się w wyznaczonym terminie i o wyzna-

czonej godzinie, o czym uczeń zostanie poinformowany ( w dzienniku elektronicznym/Teams) 

 

 

b)  uczeń ma obowiązek niezwłocznie odesłać pracę nauczycielowi po zakończeniu czasu pracy. 

 

c)  Jeśli uczeń nie uczestniczy w zajęciach z przyczyn obiektywnych (usprawiedliwienie przez 

rodzica), uczeń ustala z nauczycielem termin napisania zaległej pracy. 

 

d) poprawianie ocen zgodnie PZO 


