SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
1. Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia przyrody.
2. Na lekcje przyrody uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, atlas
oraz przybory do pisania (nie posiadanie ich na lekcji może spowodować obniżenie oceny).
3. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji; sprawdzenie wiadomości
i umiejętności z ostatniej lekcji może mieć formę odpowiedzi ustnej lub 5-minutowej kartkówki.
4. Oceny z odpowiedzi ustnej zostają wpisane do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu
przedmiotowego ucznia.
5. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe
zajęcia.
6. Wiadomości i umiejętności dotyczące materiału obejmującego 3 ostatnie lekcje mogą być
sprawdzone w formie 10-15 minutowej kartkówki.
7. Po zrealizowaniu obszernego działu materiału uczeń pisze sprawdzian wiadomości oraz
umiejętności. Jej termin ustala nauczyciel razem z uczniami co najmniej na tydzień wcześniej
i zapisuje go w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie przedmiotowym.
8. Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować.
9. Sprawdzian jest obowiązkowy.
10. Sprawdzian może mieć formę pisemną (test) lub praktyczną (np. korzystanie z mapy).
11. Jeżeli uczeń, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nie napisał sprawdzianu,
przystępuje do zaliczenia materiału w innym, uzgodnionym z nauczycielem terminie.
12. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń może w ciągu
dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny materiał zaliczyć. Wówczas w dzienniku
lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny „1” ocenę z zaliczenia.
13. Bardzo mile widziana aktywna praca na lekcji – samodzielna, twórcza – naprawdę warto!
Podczas zajęć uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie używa telefonu komórkowego. Uczeń
pozostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy po zakończonej lekcji.
14. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych.
15. Praca domowa może mieć formę pisemną lub ustną – ta druga polega na ustnym
powtórzeniu i utrwaleniu treści poznawczych na ostatnich zajęciach.
16. Brak pracy domowej jest jednoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć.
17. Wykonanie dodatkowych prac pisemnych, rysunków, plakatów, referatów stwarza możliwość
uzyskania dodatkowej oceny lub „+”.
18. Ocenę otrzymasz również za pracę poza salą lekcyjną (na wycieczce, w terenie itp.).
19. Otrzymujesz oceny: 6,5,4,3,2,1, które są jawne, obiektywne, umotywowane, systematyczne.
Uzyskanie przez ucznia pięciu plusów jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
20. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyn nie więcej
niż dwa razy w semestrze (brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy
potrzebnych do lekcji). Nauczyciel wówczas zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieprzygotowanie
ucznia do zajęć. Po wykorzystaniu tego limitu za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.
21. Powyższy punkt nie dotyczy lekcji, na których ma odbyć się wcześniej ustalony sprawdzian.
22. Przy wystawieniu oceny semestralnej (końcowo rocznej) brana jest pod uwagę praca ucznia
w danym semestrze (roku), jego aktywność na zajęciach.
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