
DROGA UCZENNICO I DROGI UCZNIU, oto  ZASADY 

OCENIANIA, 

które będą obowiązywały na lekcjach przyrody i biologii  

1. Przychodź na zajęcia systematycznie i punktualnie. Zawsze przynoś na lekcje 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń i przybory do pisania.  Wychodząc z sali zostaw swoje 

miejsce pracy w porządku. 

2. Sprawdziany są obowiązkowe, ale zapowiadać je będę z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a na lekcji powtórzeniowej pomogę Ci przygotować się do niego. 

Jeżeli nie będzie Cię na sprawdzianie – napiszesz go w innym terminie, ustalonym  

z nauczycielem.   

3. Jeżeli będziesz niezadowolona/y z oceny, możesz ją poprawić w ciągu 2 tygodni  

4. (w formie ponownego sprawdzianu pisemnego) lub na Twoje życzenie   w formie 

ustnej. Każdy sprawdzian można poprawiać tylko raz. Uczeń, który nie poprawił 

pracy w uzgodnionym terminie, traci prawo do następnych poprawek, w dzienniku 

zostaje wpisana mu ocena niedostateczna.  

5. Masz prawo do poprawy każdej oceny cząstkowej w terminie dwóch tygodni od jej 

otrzymania. Ocena uzyskana w wyniku poprawy wpisywana jest obok oceny 

poprawianej (również ta niższa).. 

6. Masz prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do zajęć (nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), nauczyciel wpisuje wówczas „np.". Jeśli 

nie zgłosisz faktu nieprzygotowania bądź braku zadania domowego na początku 

lekcji, otrzymasz ocenę niedostateczną.    

7. Na koniec semestru nie przewiduję żadnych sprawdzianów poprawkowych czy 

zaliczeniowych. 

8. Niestety nie ma możliwości poprawiania prac na dwa tygodnie przed klasyfikacją 

śródroczną i roczną.       

9. Zeszyt ćwiczeń z przyrody lub biologii uzupełniaj systematycznie i starannie- 

docenimy to dobrymi ocenami . 

10. Bierz aktywny udział w lekcji – spotka Cię nagroda. 

  A tak będziemy oceniać  
 

Formy 

aktywności 
Zakres Zasady przeprowadzania 

Ocena 

 

Sprawdziany 

(1 godz.) 

 

Materiał 

obejmujący 

cały dział 

Zapowiedziana na tydzień przed terminem i 

utrwalona 

 

 skala 1 – 6  

Kartkówki 

(15 - 20 min.) 

 

Materiał 

obejmujący 

3 jednostki 

tematyczne 

 Bez zapowiedzi lub na jeden dzień przed Jak wyżej 

Prace domowe Na bieżąco Bez zapowiedzi Od 1 do 6 

Wypowiedzi 

ustne 
Materiał bieżący Bez zapowiedzi Od 1 do 6 

Prace projektowe 

lub 

Materiał 

wskazany 
Termin określa nauczyciel 

Od 1 do 6 

 



długoterminowe przez nauczyciela 

 

Aktywność na 

lekcji 

 

Materiał bieżący 
Warunki ustalone przez 

Nauczyciela 

Od 1 do 6 

krótkie 

wypowiedzi  

trzy „+”ocena 5, 

kolejne trzy „+” 

6 

Praca w grupie 

 Zadania 

wskazane przez 

nauczyciela 

Zgodność z instrukcją Od 1 do 6 

 Zeszyt ćwiczeń Prowadzenie Warunki ustalone przez nauczyciela 
Od 1 do 6 

 

 


