
Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego i języka angielskiego
Obowiązują od 25.03. 2020 do 10.04.2020

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Nauczyciel oceniając pracę ucznia zwraca przede wszystkim uwagę na jego 

zaangażowanie, wkład i systematyczną pracę.

2. Ocenianiu podlega aktywność ucznia, przez którą rozumie się podejmowanie 

komunikacji z nauczycielem, przyjmowanie materiałów, odsyłanie w miarę 

możliwości wykonanych materiałów, bycie w kontakcie z nauczycielami 

poszczególnych zajęć edukacyjnych.

3. Oceny ustalane dla uczniów w trakcie trwania kształcenia z wykorzystaniem 

technik na odległość będą na bieżąco wpisywane do e-dziennika.

4. Podstawowym narzędziem do komunikowania się z uczniem jest dziennik 

elektroniczny Librus. Uczeń, bądź jego prawny opiekun są zobligowani do 

codziennej kontroli wiadomości na portalu Librus. Oprócz tego nauczyciele 

udostępniają swoim uczniom swój e-mail. Jeśli jest taka potrzeba można z 

nauczycielem kontaktować się przez komunikator typu messenger lub 

WhatsApp.

5. Ocenianiu podlegać będą prace wykonywane w zeszycie (systematyczna 

praca), karty pracy przesyłane drogą elektroniczną do samodzielnego 

wypełnienia, prace plastyczne, plakaty, ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń i z 

podręcznika, prace pisemne, wypracowania.

6. W pracy wykorzystywane będą  następujące narzędzia: instaling.pl, Quizlet, 

Quizizz, engly.pl, britishcounsil KIDS, Duolingo, learningapps.org, Egzamin-

ósmoklasisty.pl, portal edukacyjno-językowy Yummy.pl, Oxford University Press, 

wordwall.net.

7. Wszystkie ocenione prace będą miały wagę 1.



8. Każdy nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i uczniami oraz 

zobowiązuje się odpowiedzieć na wiadomości  w ciągu 24h.

9. Nieuzasadniony brak aktywności uczniów i niepodjęcie współpracy z nauczycielem 

może skutkować brakiem podstaw do terminowej klasyfikacji w czerwcu. W takich 

przypadkach uczniowie mogą być sklasyfikowani do końca sierpnia na podstawie 

egzaminów klasyfikacyjnych.


