
Zasady oceniania na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki: 
Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia; po zakończonej lekcji 

pozostawia ład i porządek. Na lekcje uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy 

przybory do pisania i inne potrzebne pomoce wskazane przez nauczyciela. Uczeń zobowiązany jest do 

przygotowania do każdej lekcji. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji podręcznika, zeszytu 

przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. Zeszyt przedmiotowy i  zeszyt ćwiczeń  powinny być prowadzone 

starannie i podlegają bieżącej kontroli. Uczniowie zobowiązani są do ich prowadzenia. Uczeń ma prawo 

do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu, 

brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak przyborów, które są zgłoszone nauczycielowi na początku 

lekcji. Gdy sytuacja się powtórzy nauczyciel dokonuje wpisu do dziennika Librus. Uczeń ma prawo 

poprosić nauczyciela o pomoc, jeśli nie rozumie jakiegoś zagadnienia. 

Formy sprawdzania postępów ucznia: 

 

 Sprawdziany - obejmują partię materiału z jednego działu lub bloku tematycznego. Zapowiedziane 

są, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. Jego termin ustala nauczyciel wraz z 

uczniami i zapisuje w terminarzu dziennika lekcyjnego, uczniowie notują go w zeszycie. Sprawdzian 

jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować. Sprawdzian jest 

obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są sprawdzone i omówione w ciągu dwóch tygodni. Uczeń 

może w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania  oceny poprawić ją. Wówczas w dzienniku 

lekcyjnym uczeń otrzymuje obok pierwszej uzyskanej oceny ocenę z poprawy. Poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się tylko raz. Za pracę niesamodzielną ("ściąganie") podczas pisania prac 

kontrolnych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie zobowiązany jest napisać pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie 

dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły.  

 

 Kartkówki-obejmują zakres wiadomości i umiejętności co najwyżej z trzech ostatnich lekcji, nie 

muszą być zapowiadane przez nauczyciela i nie podlegają poprawie. Za pracę niesamodzielną 

("ściąganie") podczas pisania prac kontrolnych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

 Prace domowe - mogą mieć formę pisemną lub ustną Brak pracy domowej jest równoznaczne z nie 

przygotowaniem do lekcji. Uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed lekcją. Nauczyciel wpisuje 

wówczas w dzienniku lekcyjnym znak „bz”, który uczeń ma prawo poprawić. Braki zadań 

domowych należy uzupełnić na następną lekcję. W sytuacji dwukrotnego braku zadania uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 Praca w grupach – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. 

Ocenie podlegają umiejętności : 

- planowania i organizowania pracy grupowej 

- efektywnego współdziałania 

- wywiązywania się z powierzonych ról 

- rozwiązywania problemów w sposób twórczy  

 

 Aktywność na lekcji - aktywność na lekcji nagradzana jest plusami ( 4 plusy ocena bardzo dobra). 

Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji. Dwie piątki z aktywności można 

zamienić na ocenę celującą. 

 

 Prace długoterminowe, np. projekty, obserwacje ,doświadczenia – wykonywane są samodzielnie 

przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela. Termin wykonania ustala nauczyciel wraz z 

uczniami i zapisuje w terminarzu dziennika lekcyjnego. Brak projektu skutkuje oceną niedostateczną 

z możliwością poprawy. 

 

 Odpowiedzi ustne- orientacja na mapie, na bieżąco z poszczególnych przedmiotów. 

 

 Konkursy szkolne i pozaszkolne- uczniowie są nagradzani ocenami cząstkowymi za zdobyte 

osiągnięcia w konkursach szkolnych 5, w konkursach pozaszkolnych 6. 
 


