
ZASADY  OCENIANIA  NA  LEKCJACH  PRZYRODY. 

 

 

ODPOWIEDZI  USTNE: 

 Wywołanie do odpowiedzi (pytania z 3  lekcji lub całości działu  na lekcjach powtórzeniowych ). 

 Odpowiedzi przy mapie. 

 Wygłaszanie referatu.  

 Udział w dyskusji, rozmowie. 

 Aktywność na lekcji: wyrażanie opinii; formułowanie wniosków; praca w grupach; korzystanie z różnych źródeł 

informacji  i ich prezentacji na lekcji. 

 

 

     PRACE  PISEMNE: 

 Sprawdzian godzinny po każdym dziale jest  zapowiedziany  z tygodniowym wyprzedzeniem  i obowiązkowy. 

 W przypadku nieobecności uczeń zalicza sprawdzian do 2 tygodni lub w innym terminie wyznaczonym przez    

nauczyciela.  Jeżeli uczeń nie napisze w wyznaczonym terminie pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Ocenę ze sprawdzianu można poprawić do 2 tygodni lub w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 Kartkówki – obejmują 3-4 ostatnie lekcje: obowiązkowe, niezapowiedziane ( z możliwością  poprawy). 

 Zadania  domowe (obowiązkowe i nadobowiązkowe, z możliwością poprawy). 

 Referaty, wypracowania. 

 

 

     DODATKOWE  KRYTERIA 

 Ocena za prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 

 Wykonanie modeli, schematów, plansz itp. 

 Prowadzenie hodowli. 

 Należy wklejać do zeszytu wszystkie ćwiczenia KSERO, za ich brak grozi ocena niedostateczna. 

 O brakach zeszytu przedmiotowego  należy powiadomić nauczyciela na początku lekcji. 

 Każdy brak zadania, notatek, itp. należy uzupełnić na następną lekcję. 

 Dwa razy w półroczu  uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania i braku zadania domowego. Brak 

zgłoszenia grozi wpisaniem  oceny niedostatecznej. Po wykorzystaniu  zgłoszeń uczeń otrzymuje oceny 

niedostateczne. 

Uwaga ! Zgłoszenie nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych sprawdzianu     lub 

kartkówki oraz odpowiedzi ustnych. 

 

 

  

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej regulują zapisy                                                                                      

w    Wewnątrzszkolnym    Systemie Oceniania. 

W  przypadku  uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań do możliwości ucznia stosowane są zalecenia            

w nich zawarte.               

 

Aneks do kryterium oceniania – nauka zdalna. 

1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym. 

  

2. Podstawowym narzędziem komunikacji z uczniem jest mobidziennik i platforma MS Teams. 

  

3. Uczniowie mogą być oceniani za odpowiedzi, aktywność, testy on-line, karty pracy, zadania domowe. 

  

4. Notatki, zadania uczeń ma obowiązek odesłać korzystając z zakładki Kalendarz/Zadanie domowe w mobidzienniku w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nieodesłanie skutkuje otrzymaniem przez ucznia  oznaczenia „bp” – brak 

pracy. Jeśli uczeń do tygodnia nie uzupełni zaległości, otrzyma ocenę niedostateczną. 



  

5.  W przypadku nieobecności ucznia na testach on-line otrzymuje wpis „nb - nieobecny”. Uczeń zobowiązany jest do 

nadrobienia zaległości zgodnie z ogólnymi zapisami PSO ( umawia się indywidualnie z nauczycielem ). Brak reakcji na 

oznaczenie „nb” skutkuje oceną niedostateczną. 

  

6. Podstawą  obecności na zajęciach jest udział w lekcji on-line w czasie rzeczywistym. W razie braku lekcji on-line – 

odczytanie wiadomości na platformie MS Teams, pobranie plików  w danym dniu i potwierdzenie obecności. 

  

7. We wszystkich innych przypadkach obowiązują zapisy PSO z danego przedmiotu. 

 


