
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY -- rok szkolny 2021/2022 

1. Uczysz się przez cały rok szkolny. Po każdej lekcji zaglądasz do podręcznika i czytasz temat, który był na lekcji, a potem 

rozwiązujesz zadania z zeszytu ćwiczeń z tego tematu. 

2. Skala ocen na przyrodzie jest zgodna z WZO Szkoły i zgodnie z tym WZO w ocenianiu bieżącym ustala się oceny ważone: 

a. prace wykonywane na lekcji - waga 2 

b. prace wykonywane w domu (poza lekcją) - waga 1 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest zgodnie z WZO Szkoły. 

4. Formy oceniania: 

a. sprawdzian/test/praca klasowa (cały dział) --> są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego i 

udostępniane do wglądu uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom). 

b. kartkówka lub odpowiedź ustna z zakresu (trzy ostatnie tematy, kartkówek nie ‘zapowiadam’ w librusie) --> 

wklejamy do zeszytu, żeby się nie zgubiły. 

c. praca na lekcji (w librusie widać ją jako ‘zadanie’) --> patrz punkt 6. 

d. prace domowe, ewentualnie zeszyt 

e. aktywność na lekcji, którą zaznaczam w dzienniku ‘+’ lub ‘-’ --> sześć plusów to ocena celująca, cztery minusy to 

ocena niedostateczna 

5. Aktywność na lekcji, referaty, plakaty, prezentacje, doświadczenia, konkursy, itp. są ocenami uzupełniającymi 

(wspomagającymi) wobec ocen za sprawdziany, prace klasowe, itp. Prace dodatkowe mogą przeważyć na rzecz lepszej 

oceny, ale oceny za sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi są ważniejsze. 

6. Zadania wykonywane na lekcji oddajesz do oceny na tej samej lekcji, w przeciwnym przypadku otrzymujesz ocenę 

niedostateczną, której nie można już poprawić, bo czasu nie da się cofnąć. Jeśli nie oddasz zadania, to oznacza, że na lekcji 

nie pracowałeś i nie masz czym się pochwalić, więc nawet jeśli nie zrobiłeś wszystkiego, to i tak kartę pracy/zeszyt ćwiczeń 

oddajesz! 

7. Za niesamodzielne pisanie pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może 

poprawić (trzeba samemu tego przypilnować i się umówić!) 

8. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu w terminie ustalonym ze mną (trzeba się 

umówić!).  

9. Wpływ na ocenę śródroczną i roczną ma również powtarzający się brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, podręcznika, pracy 

domowej, itp. 

10. Masz prawo do nieprzygotowania się do lekcji 2 razy w semestrze bez podawania przyczyny (w librusie ‘np’), ale pamiętaj, 

że nieprzygotowania nie są honorowane podczas sprawdzianów i kartkówek. Jeśli Cię spytam i nie będziesz przygotowany, 

to też za pierwszym razem wpiszę ‘np’, ale będę Cię ponownie pytała i musisz się już wtedy pilnować, bo za drugim razem 

wpiszę niedostateczny i to już będzie trudno poprawić (jest mało czasu na lekcjach, żeby pytać kogoś po kilka razy). 

Pamiętaj też, że pytam z tematów bieżących. 

11. Gdy poprawiasz ocenę to musisz pamiętać, że do librusa będzie ona wpisana obok tej ‘starej’ i obie będą wliczane do 

średniej. 

12. To już wszystko, ale powyższy system oceniania może być modyfikowany wraz z pojawieniem się sytuacji, które nie zostały 

tutaj uwzględnione, a mogą zaistnieć w trakcie roku szkolnego. 

13. Podpisz się na dole strony i koniecznie dopilnuj, żeby Twój Rodzic też się tutaj podpisał. 
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