
 

 

  

SPOSOBY MONITOROWANIA 

I SPRAWDZANIA WIEDZY I 

POSTĘPÓW  W KSZTAŁCENIU 

NA ODLEGŁOŚĆ (ON-LINE) 
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  I 

USTAWICZNEGO NR 1 W GDAŃSKU 

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  
(Dz.U. 2020 poz. 493) 

 

Wersja 1.2 
aktualizacja: 27.03.2020. 



 
 

1 
 

Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

 

Spis treści 
JĘZYK POLSKI .................................................................................................................................................................................. 2 

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY .......................................................................................................................... 2 

JĘZYK NIEMIECKI ............................................................................................................................................................................. 2 

WIEDZA O KULTURZE (WOK) .......................................................................................................................................................... 3 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS) .............................................................................................................................................. 3 

HISTORIA ........................................................................................................................................................................................ 3 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ......................................................................................................................................................... 4 

GEOGRAFIA .................................................................................................................................................................................... 4 

MATEMATYKA ................................................................................................................................................................................ 4 

FIZYKA ............................................................................................................................................................................................. 5 

CHEMIA .......................................................................................................................................................................................... 5 

BIOLOGIA ........................................................................................................................................................................................ 5 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ................................................................................................................................................. 6 

PLASTYKA ........................................................................................................................................................................................ 6 

INFORMATYKA................................................................................................................................................................................ 6 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ................................................................................................................................................. 7 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY .............................................................................................................................................. 7 

WYCHOWANIE FIZYCZNE ................................................................................................................................................................ 7 

RELIGIA ........................................................................................................................................................................................... 8 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW ...................................................................... 8 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ .................................................................. 8 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ ............................................................. 9 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE SPRZEDAWCA .............................................................................................................. 9 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ...................................................... 9 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI........................................................................................... 10 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK .............................................................................................. 10 

ZAJĘCIA ZAWODOWE W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM ............................................................................................................... 11 

I. Dział spawalniczy .................................................................................................................................................................. 11 

II. Dział mechaniczny ................................................................................................................................................................ 11 

III. Dział mechatroniczny .......................................................................................................................................................... 11 

IV. Dział elektryczny i elektroniczny ......................................................................................................................................... 12 

V. Rysunek techniczny .............................................................................................................................................................. 12 

Wytyczne dla uczniów/słuchaczy ................................................................................................................................................. 13 

 

 
 



 
 

2 
 

Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

JĘZYK POLSKI 
Ocenie podlegają: 

• dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych 
przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie 
informacji na zadany temat, rozprawka, analiza i interpretacja wiersza, charakterystyka, opowiadanie itp.),  

• sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w 
przypadku testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane 
przez nauczyciela miejsce -TEAMS, Moodle, e-mail, sms), 

• odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 
itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym - ustalonym  

• z nauczycielem -programie. 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
Ocenie podlegają: 

• krótsze wypowiedzi pisemne (zaproszenie, mail) w TEAMS albo na maila nauczyciela 

• sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 
testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 
miejsce -TEAMS, Moodle, e-mail, sms), 

• odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 
itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem -programie. 
 
 

JĘZYK NIEMIECKI 
Ocenie podlegają: 

• krótsze wypowiedzi pisemne (zaproszenie, mail) w TEAMS albo na maila nauczyciela 

• sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 
testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 
miejsce -TEAMS, Moodle, e-mail, sms), 

• odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 
itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem -programie. 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

WIEDZA O KULTURZE (WOK) 
Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia  (np. referat, prezentacja) w dowolnym edytorze 
tekstów, 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 typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• Karty pracy . 
 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (WOS) 
Ocenie podlegają: 

• Zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia/słuchacza np. referat w dowolnym edytorze 
tekstów na podstawie podręczników, materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych 
czy e-podręczników. 

• Sprawdziany i odpowiedzi pisemne na zadane pytania wysłane na wskazane przez nauczyciela miejsce np. 
Teams, e-mail, sms. 

• Odpowiedź ustna w formie konwersacji z nauczycielem przez dostępne komunikatory np. telefon komórkowy 
w tym wideorozmowa, Messanger, czat, Skype itp. 

• Karty pracy, testy, quizy on-line dostępne na różnych platformach, a wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 
na Teams, e-mail, sms. 

• Prezentacje multimedialne na zadany temat wykonane w ustalonym z nauczycielem programie 
 

HISTORIA 
Ocenie podlegają: 

• Dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 
nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na 
zadany temat, analiza tekstów źródłowych itp.),  

• Sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• Karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 
testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 
miejsce -TEAMS, Moodle,e-mail, sms), 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem -programie. 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 
Ocenie podlegają: 

• dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 
nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na 
zadany temat, posługiwanie się wyszukiwarką i opracowywanie wiadomości na podstawie źródeł 
internetowych itp.), 

• sprawdziany wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS) 

• karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 
testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 
miejsce -TEAMS, Moodle, e-mail, sms), 

• odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 
itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem programie. 
 
 

GEOGRAFIA 
Ocenie podlegają: 

• dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 
nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na 
zadany temat)  

• sprawdziany (TEAMS, Moodle) 

• karty pracy, testy dostępne na różnych platformach  

• odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, Messenger, WhatsApp itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym - ustalonym  

• z nauczycielem - programie. 
 
 

MATEMATYKA 
Ocenie podlegają: 

• S – sprawdziany, PK - prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, 
Moodle) 

• T – testy (TEAMS, Moodle) 

• Pd – prace domowe w formie kart pracy, testów i quizów on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na 
różnych platformach (w przypadku testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem 
wysłanym na. wskazane przez nauczyciela miejsce -TEAMS, Moodle, e-mail, sms), 

• – odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• A – aktywność podczas grupowych lekcji on-line 

• PL – praca na lekcji on-line (zaprezentowanie klasie rozwiązanego zadania, ćwiczenia) 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

FIZYKA 
Ocenie podlegają: 

• karty pracy, testy i zadania, w tym zadania on–line –  dostępne na różnych platformach (TEAMS, Moodle, e-
podręczniki) innr formy: e-mail, sms), wykonane prace potwierdzone zdjęciem wysyłane na wskazany adres 
przez nauczyciela 

• wykonywanie notatek w zeszytach dotyczących omawianych lekcji,  

• odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger,  telefon 
komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, Skype, Messenger,Moodle itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem -programie. 

• wykonywanie lub udział w zadaniach dodatkowych zlecanych przez nauczyciela- forma przekazania do oceny 
będzie na bieżąco ustalana 

 
 

CHEMIA 
Ocenie podlegają: 

• karty pracy, testy i zadania, w tym zadania on–line –  dostępne na różnych platformach (wynik  lub wykonanie 
potwierdzone zdjęciem/ wykonaną pracą- wysłanymi na. wskazane przez nauczyciela miejsce -TEAMS, 
Moodle, e-mail, sms), 

• wykonywanie notatek w zeszytach dotyczących omawianych lekcji, w tm głównie dotyczące eksperymentów 
omawianych podczas zajęć,  odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory 
typu Messanger,  telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, Skype, Messenger itp.), 

• aktywny udział w zajęciach, w tym prezentowanie ciekawostek związanych z tematem lekcji (TEAMS 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem -programie. 

• wykonywanie lub udział w zadaniach dodatkowych zlecanych przez nauczyciela- forma przekazania do oceny 

będzie na bieżąco ustalana 

 

BIOLOGIA 
Ocenie podlegają: 

• dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na 

zadany temat. 

• sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 

testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 

miejsce -TEAMS, Moodle, e-mail, sms), 

• odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 

itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym - ustalonym z nauczycielem -programie 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
Ocenie podlegają: 

• Dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 
nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na 
zadany temat, itp.),  

• Sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• Karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 
testów , quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 
miejsce -TEAMS, Moodle,e-mail, sms), 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym - ustalonym  z nauczycielem -programie 
 
 

PLASTYKA 
Ocenie podlegają: 

• Prace plastyczne, graficzne, fotograficzne lub wykonane innymi technikami przekazanymi przez nauczyciela – 
dostarczenie pracy w formie zdjęcia 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• Aktywność związana z zadaniem teoretycznym (zdalna lekcja muzealna – obraz, kolor, barwa) 

• projekty graficzne wykonane w programie graficznym wskazanym przez nauczyciela swobodnie dostępnym dla 
ucznia 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela, 

• Karty pracy. 
 
 

INFORMATYKA 
Ocenie podlegają: 

• Sprawdziany, testy z jedno lub wielokrotnym wyborem odpowiedzi, wymagające dłuższego czasu określonego 
przez nauczyciela i zamieszczone w aplikacji Microsoft Office 365 Teams, Moodle lub w inny sposób ustalony z 
nauczycielem prowadzącym przedmiot. 

• Karty pracy, testy, quizy on-line, zadania do samodzielnego wykonania, dostępne  

• na różnych platformach i wskazane przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.  

• Odpowiedź ustna – konwersacja z nauczycielem przeprowadzona przez aplikację Facebook Messenger, 
WhatsApp, telefon komórkowy jak również wideorozmowa (konferencja)  

• za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub innej ustalonej z 
nauczycielem prowadzącym. 

• Prezentacje multimedialne wykonane w programie ustalonym z nauczycielem prowadzącym. 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Ocenie podlegają: 

• Odpowiedzi pisemne na zadane pytania/zadania w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów 

przesłanych przez nauczyciela, zasobów internetowych i e-podręczników. 

• Karty pracy, testy i quizy – odesłane do nauczyciela poprzez podane adresy mailowe, e-dziennik lub 

komunikator Messenger. 

• Odpowiedź ustna – konwersacja z nauczycielem poprzez telefon lub Messenger. 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym – ustalonym z nauczycielem programie. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Ocenie podlegają: 

• Dłuższe wypowiedzi pisemne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 
nauczyciela, zasobów internetowych (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na zadany temat, itp.),  

• Sprawdziany, prace klasowe wymagające dłuższego. czasu określonego przez nauczyciela (TEAMS, Moodle) 

• Karty pracy, testy i quizy on–line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku 
testów, quizów samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na. wskazane przez nauczyciela 
miejsce -TEAMS, Moodle,e-mail, sms), 

• Odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.), 

• Zadania z Przepisami BHiP w oparciu o stronę CIOP 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym - ustalonym  z nauczycielem -programie. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

• Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek przesłać uczniowi materiały edukacyjne link do filmu, 

artykułu, prezentacji itp. Przez (Teams, Moodle, sms, e-mail, wiadomość GPE) w zakresie wiedzy, wynikające z 

wymagań z podstawy programowej oraz programu nauczania, który został dopuszczony do użytku szkolnych 

programów przez Dyrektora Szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Tematy powinny dotyczyć wszystkich 

bloków tematycznych określonych w podstawie programowej. Nauczyciel powinien określić jakie zadnie ma 

do wykonania uczeń. Pamiętać należy o dostosowaniu materiałów do danego poziomu edukacyjnego.  

 

• Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć film instruktażowy,  

odpowiedzieć na pytania w formie pisemnej oraz wykonać zadania . 

 

 

• Wskazówki dla nauczyciela: ucznia nie należy przeciążać zadaniami teoretycznymi z przedmiotu wychowanie 

fizyczne. Proponujemy jedno zadanie dla ucznia przeznaczyć na jeden tydzień. Pozostałe zadania, które 

nauczyciel zaproponuje uczniom (przesyłając link lub gotowe zestawy ćwiczeń)  powinny mieć formę ćwiczeń 

ruchowych, które nie podlegają ocenie w nauczaniu online.  
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

RELIGIA 
Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia (np. referat, prezentacja) w dowolnym edytorze 
tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych itp. 

• 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, filmu itp.) 

• Karty pracy. 
 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK FOTOGRAFII I 

MULTIMEDIÓW 
Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 
materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Sprawdziany, w tym testy on-line trwające max. 30 min., 

• Odpowiedź ustna -konwersacja  z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 
itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• projekty graficzne przy użyciu dowolnych programów graficznych (w tym  bezpłatnych wersji 
demonstracyjnych), zapisane w formacie jpg. 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela (w formacie rar, jpg.)  

• Schematy maszyn, urządzeń, elementów stosowanych w branży 

• Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 
na email nauczyciela, 

• Karty pracy. 
 
 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII 

CYFROWEJ 
Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 
materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Sprawdziany, w tym testy on-line trwające max. 30 min., 

• Odpowiedź ustna -konwersacja  z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 
itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• projekty graficzne przy użyciu dowolnych programów graficznych (w tym  bezpłatnych wersji 
demonstracyjnych), zapisane w formacie jpg. 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela,  

• Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 
na email nauczyciela, 

• Karty pracy. 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE MECHANIK – MONTER MASZYN I 

URZĄDZEŃ 
Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 
materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych  

• Sprawdziany, w tym testy on-line trwające max. 30 min., 

• Odpowiedzi - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp, E-mail, 
dziennik elektroniczny itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• Aktywność w zadawanych formach ćwiczeń 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji,  

• Zadania praktyczne stanowiące elementy osiąganych na egzaminie zewnętrznym poszczególnych rezultatów i 
umiejętności. 

• Zadania w postaci Quiz, testów wyboru, ćwiczeń (platforma Moodle, inne specjalistyczne strony, programy do 
wykonywania rysunków, schematów, aplikacja Teams) 

• Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 
na email nauczyciela, 

• Karty pracy 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE SPRZEDAWCA 
Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 
materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Sprawdziany, w tym testy on-line trwające max. 30 min., 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 
telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji,  

• Zadania praktyczne stanowiące elementy osiąganych na egzaminie zewnętrznym poszczególnych rezultatów i 
umiejętności. 

• Sporządzone arkusze egzaminacyjne stanowiące utrwalenie materiału dla klas programowo najwyższych wg 
wskazań nauczyciela, 

• Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 
na email nauczyciela, 

• Karty pracy. 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH 
Ocenie podlegają: 

• Zadania na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela na platformie MOODLE, sprawdzane w 
formie quizów on-line zamieszczonych również na tej platformie. 

• Samosprawdzalne Quizy on-line na platformie MOODLE, z możliwością ich wielokrotnego wykonania. 

• Sprawdziany w formie testów on-line, z możliwością rozwiązania   w ograniczonym czasie. 

• Dokładny czas i wyniki pracy ucznia są zapisywane na platformie MOODLE i są dostępne dla nauczyciela. 

• Kontakt z nauczycielem (poza e-mailem na GPE) za pośrednictwem platformy MOODLE: 

• Wiadomości (w prawym górnym rogu Strony głównej), 

• przez wpisy na FORUM (wpisy widoczne przez wszystkich użytkowników), 

• CZAT (w czasie lekcji według planu lekcji). 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI 
 
Przedmioty zawodowe / ekonomiczno - prawne/  

Ocenie podlegają: 

• Zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Sprawdziany, w tym testy on-line trwające max. 30 min., 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp 

itp., telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• Zadania praktyczne stanowiące elementy osiąganych na egzaminie zewnętrznym poszczególnych rezultatów i 

umiejętności. 

• Sporządzone arkusze egzaminacyjne stanowiące utrwalenie materiału dla klas programowo najwyższych wg 

wskazań nauczyciela,  

• Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 

na email nauczyciela, 

• Karty pracy. 

• Egzaminy on-line  w czasie oraz poprzez komunikator ustalony przez Dyrektora szkoły albo 

     egzaminującego nauczyciela 

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 
Ocenie podlegają: 

• Sprawdziany, testy z jedno lub wielokrotnym wyborem odpowiedzi, wymagające dłuższego czasu określonego 
przez nauczyciela i zamieszczone w aplikacji Microsoft Office 365 Teams, Moodle lub w inny sposób ustalony z 
nauczycielem prowadzącym przedmiot. 

• Karty pracy, testy, quizy on-line, zadania do samodzielnego wykonania, dostępne  

• na różnych platformach i wskazane przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.  

• Odpowiedź ustna – konwersacja z nauczycielem przeprowadzona przez aplikację Facebook Messenger, 
WhatsApp, telefon komórkowy jak również wideorozmowa (konferencja)  

• za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub innej ustalonej z 
nauczycielem prowadzącym. 

• Prezentacje multimedialne wykonane w programie ustalonym z nauczycielem prowadzącym. 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

 

ZAJĘCIA ZAWODOWE W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM 

I. Dział spawalniczy 
Dla zawodów: Technik budownictwa jednostek pływających, Monter kadłubów  jednostek pływających, technik 
mechanik okrętowy. 
 
Ocenie podlegają: 

• Zadania w formie elektronicznej w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na 
podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory, telefon komórkowy, w tym 
wideorozmowa, 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela,  

• Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 
na email nauczyciela, 

• Karty pracy. 
 
 

II. Dział mechaniczny 
Dla  zawodów: monter kadłubów jednostek pływających, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

technik mechanik okrętowy. 

Ocenie podlegają: 

• Zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 

telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela, 

•  Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 

na email nauczyciela, 

 

III. Dział mechatroniczny 
Dla  zawodu:  Technik mechatronik. 

Ocenie podlegają: 

• Zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 

telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela, 

•  Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 

na email nauczyciela, 

s 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

IV. Dział elektryczny i elektroniczny 
Dla zawodów: Elektryk, Technik elektryk, Technik energetyk, Technik elektronik, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej. 

Ocenie podlegają: 

• Zadania teoretyczne, w tym opracowania indywidualne ucznia w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników, 

• Odpowiedź ustna -konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 

telefon komórkowy, w tym wideorozmowa, 

• Prezentacje multimedialne wykonane w dowolnym programie do prezentacji, 

• Wykonane zdjęcia według wskazań nauczyciela, 

•  Testy on–line samosprawdzalne dostępne na różnych platformach – wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym 

na email nauczyciela, 

 

V. Rysunek techniczny 
Dla zawodów: Elektryk, Technik elektryk, Technik energetyk, Technik elektronik, technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej. 

Ocenie podlegają: 

• zadania teoretyczne w dowolnym edytorze tekstów, na podstawie materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela, zasobów internetowych czy e-podręczników (np. wyszukiwanie i opracowywanie informacji na 

zadany temat ), 

• zadania praktyczne (rysunkowe) na podstawie materiałów udostępnionych przez nauczyciela, zasobów 

internetowych czy e-podręczników, 

• testy on– line – w tym samosprawdzalne - dostępne na różnych platformach (w przypadku testów , quizów 

samosprawdzalnych wynik potwierdzony zdjęciem wysłanym na wskazane przez nauczyciela miejsce -TEAMS, 

Moodle, e-mail, sms), 

• odpowiedź ustna - konwersacja z nauczycielem przez dostępne komunikatory typu Messanger, WhatsApp itp., 

telefon komórkowy, w tym wideo rozmowa (TEAMS, ZOOM, Skype, Messenger, WhatsApp itp.) 
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Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy i postępów w kształceniu 
na odległość (on-line) 
 
 

Wytyczne dla uczniów/słuchaczy 
1. Prace należy wykonać i przesyłać zgodnie ze wskazówkami nauczyciela - przy czym dopuszczalne jest przesłanie 
zdjęcia wykonanej pracy. 
 
2. Uczeń nieobecny podczas zapowiedzianego sprawdzianu on-line kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu w 
celu ustalenia indywidualnego terminu i formy sprawdzianu dostosowanych do możliwości technicznych i 
sprzętowych ucznia. 
 
3. W przypadku problemów technicznych i sprzętowych OBOWIĄZKIEM ucznia jest skontaktowanie się z 
nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny GPE, e-mail nauczyciela. W przypadku braku dostępu do Internetu 
kontakt telefoniczny ze szkołą. 
 
4. Uczeń mający problem z przesłaniem pracy nauczycielowi - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji - 
zobowiązany jest do przesłania prac pocztą tradycyjną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Prace muszą 
być podpisane (nazwisko, klasa, przedmiot, którego praca dotyczy, nazwisko nauczyciela uczącego). 

 
 

 


