
SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI WIEDZY I 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW, W TYM RÓWNIEŻ INFORMOWANIA UCZNIÓW LUB RODZICÓW O 

POSTĘPACH W NAUCE ORAZ 

OCENACH rok szkolny 2020/2021 
 

W Przedmiotowych Zasadach Oceniania zostały wprowadzone zmiany obowiązujące podczas 

nauczania zdalnego. Zmiany te umożliwiają realizację podstawy programowej oraz 

monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma nauczania 
nie jest niemożliwa. 

 
1. Podczas zdalnego nauczania wykorzystane zostaną metody i techniki kształcenia takie jak; 

prezentacje multimedialne, platformy edukacyjne, aplikacje edukacyjne np. Padlet, materiały 
przesłane poprzez dziennik elektroniczny, aplikację Teams, Skype, e-mail. 

2. Formami pracy w czasie zdalnego nauczania są: praca z podręcznikiem oraz e-podręcznikiem, 
filmy i programy edukacyjne, karty pracy, kontakt mailowy z nauczycielem, bezpośredni 
kontakt podczas lekcji on-line 

3. Kontakt z rodzicem oraz uczniem odbywa się: 
a) poprzez dziennik elektroniczny Librus 
b) e-mail  
c) telefonicznie, 
d) w grupach np. Messengerze, Teams 

 
4. Zasady oceniania w okresie nauczania zdalnego: 
 

a. Ocena powinna być przekazywana: 

 regularnie i terminowo; 

 indywidualnie i poufnie, za pomocą komentarza umieszczanego w formularzu zadań 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w dzienniku 
elektronicznym; 

b. Ocena powinna rozpoczynać się od elementu pozytywnego, a dopiero w następnej 
kolejności wskazywać błędy i kierunki oraz sposoby ich naprawy, a kończyć elementem 
motywacyjnym, wspierającym zaangażowanie dziecka; 

c. Ocena powinna:  

 dotyczyć konkretnych działań, nigdy zaś cech osobowościowych ucznia; 

 odwoływać się do konkretów; 

 zawierać informacje o poczynionych postępach ucznia; 

 być wspierająca i budująca; 

 dotyczyć elementów pracy, które są możliwe do poprawy. 
 
5. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej. 

 
1) Na czas nauczania zdalnego wagi ocen w Szkole Podstawowej w Staniewach pozostają bez 

zmian. 



2) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów, nauczyciele uwzględniają ich możliwości 
psychofizyczne w sytuacji, jakiej się znaleźli. 

3) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 
z ograniczonym dostępem ucznia do sprzętu komputerowego i do Internetu, a także 
poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę 
zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować 
poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości ucznia. 

4) W przypadku, kiedy uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela ze względu na 
ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego lub Internetu, nauczyciel ma obowiązek 
umożliwić mu wykonanie zadań w inny sposób, np.: za pomocą SMS lub wersji papierowej. 

5) Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 
podstawy programowej. Służyć temu mogą zdalne konsultacje indywidualne, materiały 
własne i ogólnodostępne pod wskazanym przez nauczyciela linkiem. 

6) Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonywać zadane przez nauczyciela 
prace w zeszycie, kartach pracy, ćwiczeniach lub w innej ustalonej formie 

7) Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela prace pisemne, zadane ćwiczenia, zadania,  

8) W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od ucznia, dopuszcza się opóźnienie 
w nadsyłaniu prac. Nieusprawiedliwione nieprzesłanie zadanych prac w ustalonym 
terminie może skutkować oceną niedostateczną. 

9) Sprawdzanie wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez: odpowiedź ustną, wypowiedź 
pisemną, karty pracy, wytwory artystyczne, zaangażowanie -aktywność, inne ustalone 
przez nauczyciela sposoby 

10) Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za podejmowanie dodatkowych działań. 
11) Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim 
uzgodnieniu. 
 

6. Rodzice będą informowani o postępach edukacyjnych dzieci za pomocą: 
a) kontaktów bezpośrednich z wykorzystaniem aplikacji Teams, Messenger lub telefoniczne 
b) wiadomości wysyłanych poprzez dziennik elektroniczny Librus 
c) komentarza nauczyciela wystawianego do oceny wyrażonej stopniem 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL.I, II 

 

Co podlega ocenie? 
W jaki sposób nauczyciel 

zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Edukacja 
polonistyczna i 

społeczna 
 

kaligrafia liter, prace pisemne w kartach 
ćwiczeń, poprawność wykonywania zadań na 

podstawie ćwiczeń zadanych przez nauczyciela, 

przesłane kopie prac uczniów 
 

technika czytania 

krótkie filmy lub nagrania 
głosowe przesłane przez 

rodziców lub uczniów 
bezpośredni odsłuch np. 

podczas rozmowy, wideo czatu 

Edukacja 
przyrodnicza 

przygotowanie doświadczeń przyrodniczych, 
obserwacja zwierząt z najbliższego otoczenia 

przesłanie zdjęć lub rysunków 
oraz wnioskuów z obserwacji 

Edukacja 
matematyczna 

zadania tekstowe, proste obliczenia rachunkowe przesłane kopie prac uczniów 

Edukacja 
muzyczna 

przygotowane przez uczniów prace. Przy ocenie 
pod uwagę będzie brane zaangażowanie ucznia, 

ciekawe pomysły, estetyka pracy 
aktywność na lekcji online 

przesłane kopie prac uczniów 
podczas bezpośredniego 

kontaktu on-line 

Edukacja 
informatyczna 

codzienna praca uczniów podczas zdalnego 
nauczania. Umiejętność posługiwania się 

dostępnymi do zdalnego nauczania aplikacjami- 
pod nadzorem rodzica. 

nawiązanie przez ucznia 
kontaktu bezpośrednio z 

nauczycielem 

wiedza na temat bezpieczeństwa w sieci i pracy 
przy komputerze 

przesłane kopie prac uczniów 

Edukacja 
plastyczna i 
techniczna 

przygotowane przez uczniów plakaty. Przy 
ocenie pod uwagę będzie brane zaangażowanie 

ucznia, ciekawe pomysły, estetyka pracy 
przesłane kopie prac uczniów 

Wychowanie 
fizyczne 

aktywność ruchowa na miarę aktualnej sytuacji 
związanej z zagrożeniem życia i zdrowia 

wiedza na temat zasad zdrowego odżywiania, 
bezpieczeństwa oraz zasad dbania o zdrowie 

przesłane przez uczniów lub 
rodziców zdjęcia lub filmiki z 

aktywności sportowej, 
wypowiedzi ustne podczas lekcji 

on-line 

przygotowanie prac dotyczących zdrowego stylu 
życia i bezpieczeństwa 

przesłane kopie prac uczniów 

Język angielski 

Rozwiązywanie zadań podczas samodzielnej 
pracy. Zadania dotyczą słownictwa, funkcji i 
środków językowych, wypowiedzi pisemnej 

przesyłanie ich w formie zdjęć, 
plików, skanów do nauczyciela 

Wykonanie zadania w trakcie lekcji; znajomość 
słownictwa, umiejętność czytania i słuchania, 

Jeżeli uczeń nie ma możliwości 
komunikowania się podczas 

lekcji on-line rodzic lub uczeń 



poprawnej wypowiedzi, wymowy, tworzenie 
krótkiej wypowiedzi. 

udostępnia nauczycielowi 
odsłuch we wcześniej ustalonej 

formie 

 

JĘZYK POLSKI 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Oceniane będą krótsze i dłuższe prace pisemne 
uczniów  

wysyłane prace lub ich kopie za pośrednictwem 
platformy dziennika elektronicznego Synergia 
Librus oraz innych uzgodnionych z uczniami 
komunikatorów 

Treść wypracowań, zadań, wypowiedzi uczniów lub 
prezentacje 

Wysłane kopie lub oryginały wypracowań lub 
wysłane nagrania głosowe lub bezpośrednia 
rozmowa on-line 

W trakcie wideo czatów ocenianie będą wypowiedzi 
ustne uczniów, przygotowanie do zajęć on-line, (jeśli 
uczeń ma możliwość techniczną uczestniczenia w 
wideo czacie)  

Bezpośrednio podczas połączenia on-line 

JĘZYK ANGIELSKI 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Rozwiązywanie zadań podczas samodzielnej pracy. 
Zadania dotyczą słownictwa, funkcji i środków 
językowych, wypowiedzi pisemnej oraz projektów. 

Przesyłanie ich w formie zdjęć, plików, skanów do 
nauczyciela za pomocą innych ustalonych z 
uczniami komunikatorów. 

W trakcie lekcji online: wykonanie zadania w trakcie 
lekcji, które dotyczy znajomości słownictwa, funkcji 
językowych, środków językowych, umiejętności 
czytania, słuchania lub pisania. 

Aktywność w trakcie lekcji online. 

Bezpośrednio podczas połączenia on-line: 
odpowiedź ustna, wykonanie konkretnego zadania 
na ocenę, test pisany w trakcie lekcji online. 

Aktywność zwykle oceniana jest pod koniec lekcji, 
w formie plusów i minusów, które następnie 
zamieniane są na ocenę. 

Jeżeli uczeń nie ma możliwości komunikowania się 
podczas lekcji on-line, rodzic lub uczeń udostępnia 
nauczycielowi odsłuch we wcześniej ustalonej 
formie.  

Aktywność w aplikacji Instaling.pl - nauka 
słownictwa lub, jeżeli dziecko nie ma dostępu do 

Na podstawie aktywności i częstotliwości 
wykonywania ćwiczeń w aplikacji Instaling.pl. 



programu, to ustalona z rodzicami inna forma 
aktywności. 

Nauczyciel pod koniec miesiąca zlicza ilość logowań 
i wykonanych ćwiczeń. Wynik procentowy 
zamieniany jest na ocenę. 

JĘZYK NIEMIECKI 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

 Rozwiązywanie zadań podczas pracy 
samodzielnej oraz grupowej np. na czacie. 
Zadania dotyczą słownictwa, funkcji i 
środków językowych, wypowiedzi pisemnej. 

 Aktywny udział ucznia podczas trwania lekcji 
online. 

 Pisemne sprawdzenie znajomości słówek 
(nauczyciel podaje kilka słówek w j. 
niemieckim bądź polskim i prosi o dopisanie 
odpowiedników w danym języku. 

 Praca samodzielna ucznia czyli zadanie 
domowe, 

 Testy znajomości wiedzy (przeprowadzane 
na platformach internetowych lub w plikach 
wysyłanych przez nauczyciela, 

 Projekty językowe, 

 Karty pracy (do samodzielnego uzupełnienia, 

 Systematyczność wykonywania zadanych 
prac. 

przesyłanie odpowiedzi w formie zdjęć, plików, 
skanów do nauczyciela, indywidualny kontakt z 
uczniem w aplikacji Teams lub za pomocą innych 
ustalonych z uczniami komunikatorów 

 

MATEMATYKA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 



 Aktywna i systematyczna praca ucznia w 
zajęciach online, np. rozwiązanie zadania 
podczas lekcji, ustna odpowiedź podczas 
lekcji - znajomość wzorów, znajomość 
definicji i twierdzeń – umiejętność ich 
wykorzystania do rozwiązania problemu 
(zadania). 

 Samodzielna praca ucznia, w tym; zadania 
domowe (obowiązkowe i dodatkowe) – 
zadane z podręcznika, z zeszytu ćwiczeń, za 
pomocą modułu „Zadania” („Prace”) w 
aplikacji Teams, 

 karty pracy, 

 prace klasowe, sprawdziany, kartkówki – 
online, na platformach internetowych 
(Forms, Testportal, Quizizz i inne) - 
wcześniejsza informacja o zakresie materiału 
i terminie ustalona z uczniami i wpisana do 
terminarza w e-dzienniku Librus, (praca 
klasowa , sprawdzian). 

 Bezpośredni kontakt podczas lekcji on-line. 

 Przesłane w ustalonym przez nauczyciela 
czasie prace samodzielne (obowiązkowe 
i dodatkowe): na czacie w aplikacji Teams, 
pocztą elektroniczną - jako załącznik (w 
formie skanu pracy ucznia lub zdjęcia) lub 
innej formie kontaktu ustalonej 
bezpośrednio z uczniem lub rodzicem. 

 Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki – 
online, na platformach internetowych, 
dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym 
czasie. Jeżeli uczeń nie mógł przystąpić do 
tej formy sprawdzenia wiedzy i 
umiejętności w ustalonym terminie, 
przystępuje do niej w sposób i w terminie 
wskazanym przez nauczyciela, po 
uprzednim uzgodnieniu. 

BIOLOGIA, CHEMIA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Systematyczność wykonywania zadań, staranność, 
poprawność biologiczno–chemiczna. 
Poprawne narysowanie doświadczenia, schematu na 
podstawie obejrzanego filmu, czy informacji z 
podręcznika, interpretacja i wnioski 
Aktywność na lekcji, zaangażowanie.  

Prace dodatkowe  np.: hodowle, doświadczenia, 
udział w konkursach o tematyce biologiczno-
chemicznej, prezentacje itp 

przesyłanie odpowiedzi w formie zdjęć, plików, 
skanów do nauczyciela za pomocą aplikacji Teams 
lub innych ustalonych z uczniami komunikatorów 

lub bezpośrednio podczas kontaktu o-nline z 
uczniami 

Przesłanie przez uczniów zdjęć lub filmików z 
wykonanego doświadczenia 

Prace przesłane w ustalonym terminie i w  sposób 
ustalony bezpośrednio z uczniami. 

Wypowiedzi ustne 
Prace pisemne 
Kartkówki i testy o-nline 
Praca w grupach 
Rozwiązywanie zadań w trakcie lekcji jak i w 
zadaniach domowych 

GEOGRAFIA 



Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Praca samodzielna ucznia w tym zadanie domowe, 
testy znajomości wiedzy przeprowadzane na 
platformach internetowych lub w plikach 
wysyłanych przez nauczyciela,  karty pracy (do 
samodzielnego uzupełnienia), zadania dodatkowe 
dla chętnych wymagające skorzystania z różnych 
źródeł informacji m.in. atlasu geograficznego czy 
Internetu, systematyczność wykonywania zadanych 
prac. 

przesyłanie odpowiedzi w formie zdjęć, plików, 
skanów do nauczyciela, indywidualny kontakt z 
uczniem w aplikacji Teams lub za pomocą innych 
ustalonych z uczniami komunikatorów 

Aktywny udział ucznia podczas trwania lekcji online. 
Odpowiedź ustna. Znajomość definicji oraz pojęć 
dotyczących zagadnień z geografii czy przyrody, 
umiejętność czytania map, planów oraz wykresów. 
 

Rozmowa z uczniem podczas lekcji 

FIZYKA  

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę i 
umiejętności uczniów 

 Aktywna i systematyczna praca ucznia w 
zajęciach online, np. rozwiązanie zadania 
podczas lekcji, ustna odpowiedź podczas 
lekcji - znajomość wzorów, znajomość 
definicji – umiejętność ich wykorzystania do 
rozwiązania problemu (zadania), 
interpretacja wyniku doświadczenia. 

 Samodzielna praca ucznia, w tym; zadania 
domowe (obowiązkowe i dodatkowe) – 
zadane z podręcznika, z zeszytu ćwiczeń, za 
pomocą modułu „Zadania” („Prace”) w 
aplikacji Teams, 

 karty pracy, 

 doświadczenia, 

 prace klasowe, sprawdziany, kartkówki – 
online, na platformach internetowych (Forms, 
Testportal, Quizizz i inne) - wcześniejsza 
informacja o zakresie materiału i terminie 
ustalona z uczniami i wpisana do terminarza 
w e-dzienniku Librus, (praca klasowa, 
sprawdzian). 

 Bezpośredni kontakt podczas lekcji on-line. 

 Przesłane w ustalonym przez nauczyciela 
czasie prace samodzielne (obowiązkowe i 
dodatkowe): na czacie w aplikacji Teams, 
pocztą elektroniczną jako załącznik (skan 
pracy ucznia, zdjęcia, film wideo, np. z 
przebiegu doświadczenia), lub w innej 
formie kontaktu ustalonej bezpośrednio z 
uczniem lub rodzicem. 

 Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki – 
online, na platformach internetowych, 
dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym 
czasie. Jeżeli uczeń nie mógł przystąpić do 
tej formy sprawdzenia wiedzy i 
umiejętności w ustalonym terminie, 
przystępuje do niej w sposób i w terminie 
wskazanym przez nauczyciela, po 
uprzednim uzgodnieniu. 



HISTORIA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Wypowiedzi ustne związane z omawianym przez 
nauczyciela zagadnieniem 

Podczas połączeń on-line lub rozmowy z uczniami 
za pośrednictwem ustalonych wcześniej 
komunikatorów 

Prace pisemne: 

 odpowiedzi pisemne na pytania wpisywane do 
zeszytu przedmiotowego.  

 rozwiązywanie wskazanych przez nauczyciela 
zadań, wykonywanie ćwiczeń 

 test wiedzy 

 Przesyłanie odpowiedzi w formie zdjęć, 
plików, skanów do nauczyciela lub za 
pomocą innych ustalonych z uczniami 
komunikatorów 

 Ucznia obowiązuje zakres materiału (treści), 
który jest w podręczniku lub przedstawionej 
przez nauczyciela prezentacji lub treści 
udostępnionym uczniowi w zeszycie 
ćwiczeń. 

 

PRZYRODA  

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Praca samodzielna ucznia w tym zadanie domowe, 
testy znajomości wiedzy przeprowadzane na 
platformach internetowych lub w plikach 
wysyłanych przez nauczyciela,  karty pracy (do 
samodzielnego uzupełnienia), zadania dodatkowe 
dla chętnych wymagające skorzystania z różnych 
źródeł informacji m.in. atlasu geograficznego czy 
Internetu, systematyczność wykonywania zadanych 
prac. 

przesyłanie odpowiedzi w formie zdjęć, plików, 
skanów do nauczyciela, indywidualny kontakt z 
uczniem w aplikacji Teams lub za pomocą innych 
ustalonych z uczniami komunikatorów 

 

Aktywny udział ucznia podczas trwania lekcji online. 
Odpowiedź ustna. Znajomość definicji oraz pojęć 
dotyczących zagadnień z geografii czy przyrody, 
umiejętność czytania map, planów oraz wykresów. 

Rozmowa z uczniem podczas lekcji 

INFORMATYKA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 



 Aktywna i systematyczna praca ucznia w 
zajęciach online, np. ustna odpowiedź podczas 
lekcji. 

 Samodzielna praca ucznia, w tym; zadania 
domowe (obowiązkowe i dodatkowe) – zadane 
z podręcznika, za pomocą modułu „Zadania” 
(„Prace”) w aplikacji Teams, 

 karty pracy, 

 indywidualne prace wykonywane na podstawie 

polecenia, zadania nauczyciela. 

 Bezpośredni kontakt podczas lekcji on-line  

 Przesłane w ustalonym przez nauczyciela 
czasie prace samodzielne (dokumenty 
tekstowe, prezentacje, arkusze kalkulacyjne, 
pliki graficzne lub pliku innego typu): 
a. na czacie w aplikacji Teams, 
b. udostępnianie w chmurze, 
c. pocztą elektroniczną jako załącznik, 

 za pomocą innej formie kontaktu ustalonej 
bezpośrednio z uczniem lub rodzicem. 

PLASTYKA, TECHNIKA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Przygotowane przez uczniów prace ręczne, projekty, 
plakaty. Przy ocenie pod uwagę będzie brane 
zaangażowanie ucznia, pomysłowość wykonania i 
estetyka pracy. 

Prace przesłane w sposób ustalony bezpośrednio 
z uczniami. 

MUZYKA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Rozwiązywanie kart pracy dotyczących różnych 
stylów muzyki 

Prace przesłane w sposób ustalony bezpośrednio 
z uczniami. 

Przygotowane przez uczniów prace  tematycznych  
Przy ocenie pod uwagę będzie brane zaangażowanie 
ucznia 

Prace przesłane w sposób ustalony bezpośrednio 
z uczniami. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Co podlega ocenie? 

 

W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Aktywność ruchowa. Przesłanie przez uczniów zdjęć lub filmików 
z wykonanego zadania 

Prace przesłane w sposób ustalony bezpośrednio 
z uczniami. 

Opracowanych plakatów, quizów lub krzyżówek na 
tematy związane z aktywnością sportową, 

Prace przesłane w sposób ustalony bezpośrednio 
z  uczniami. 



bezpieczeństwem. 

Wiedza na temat wychowania zdrowotnego. Przesłanie przez uczniów odpowiedzi na pytania 
nauczyciela związane z wychowaniem zdrowotnym 
w sposób bezpośrednio ustalony z uczniami 

Aktywność uczniów na lekcji onl-ine  

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Wiedza na temat zagadnień związanych z pierwszą 
pomocą przedmedyczną 

Przesłanie przez uczniów odpowiedzi, zdjęć lub 
innych prac związanych z wychowaniem 
zdrowotnym w sposób bezpośrednio ustalony 
z uczniami 

Wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i 
zachowania podczas zagrożenia życia i zdrowia oraz 
sytuacji kryzysowej.  

RELIGIA 

Co podlega ocenie? W jaki sposób nauczyciel zweryfikuje wiedzę 
i umiejętności uczniów 

Indywidualnie prace wykonywane na podstawie 
polecenia i zadania nauczyciela. Opracowanych 
prac plastycznych, krzyżówek, plakatów. 

Uczniowie prace przesyłają po indywidualnym 
ustaleniu z nauczycielem.  

Wypowiedzi ustne związane z omawianym przez 
nauczyciela zagadnieniem oraz aktywność ucznia w 
trakcie trwania lekcji on- line. 

Bezpośrednio podczas kontaktu on-line z uczniami. 

Podejście do przedmiotu.  Zachowanie w trakcie lekcji on-line (wspólna 
modlitwa, śpiew pieśni religijnych). 

 


