
Sposoby oceniania na lekcjach przyrody,  geografii  

 
1. Oceny z przyrody, geografii i biologii uczeń otrzymuje za: 

 Prace pisemne 

 Odpowiedzi ustne, 

 Zadania, 

2. W skład prac pisemnych wchodzą: 

-  sprawdziany (praca pisemna, która obejmuje materiał z całego działu, jest zapowiadana z tygodniowym 

wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową), 

- kartkówki (Krótka praca pisemna z trzech ostatnich lekcji, może być zrobiona bez wcześniejszej zapowiedzi). 

3. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń powinien ją napisać w terminie ustalonym z nauczycielem (poza 

lekcjami) - w przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Ocena z aktywności jest traktowana jako ocena za odpowiedzi ustne. 

5. Ocena z zadań może obejmować oceny otrzymane z : 

- zadań domowych 

- pracy w grupach, 

- zadań rozwiązywanych w zeszycie ćwiczeń, 

- projektów 

6. Oceny: niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną, za odpowiedzi ustne, zadanie domowe, kartkówki i sprawdziany 

można poprawić w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania oceny. Poprawa oceny ze sprawdzianu i kartkówki odbywa 

się poza lekcjami z danego przedmiotu.  Do średniej wliczane są w takim przypadku obydwie oceny. Ocenę można 

poprawić tylko jeden raz. 

7. Procentowy rozkład punktów ze sprawdzianów na poszczególne oceny przedstawia się: 

100%       - ocena celująca 

99 – 84% - ocena bardzo dobra 

83 – 67% - ocena dobra 

66 – 51% - ocena dostateczna 

50 – 33% - ocena dopuszczająca 

32 – 0%   - ocena niedostateczna 

UWAGA!  z kartkówki uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę bardzo dobrą 

8. Istnieje możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (tyle razy ile jest godzin w tygodniu z danego przedmiotu) w 

ciągu semestru (nie dotyczy lekcji powtórzeniowej, sprawdzianu  i zapowiedzianej kartkówki). 

9.  Zadania domowe. Nauczyciel wyrywkowo sprawdza czy uczeń odrobił zadanie domowe za co uczeń może uzyskać 

plusa (+). Za pięć plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą o wadze 1. 

10. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana jako średnia ważona, wg następujących zasad: 

3 - sprawdzian 

2 - odpowiedź ustna oraz kartkówka 

1 - aktywność, praca na lekcji, zadanie, zeszyt, ćwiczenia 

13. Oceny śródroczne i roczne wystawia się z pomocą średnich, jednakże ostateczną decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel: 

od 5,51       ocena celująca 

5,50 - 4,60 ocena bardzo dobra 

4,59 - 3,60 ocena dobra 

3,59 - 2,60 ocena dostateczna 

2,59 – 1,75 ocena dopuszczająca 

1,74 – …    ocena niedostateczna 

         Ocenę celującą uczeń może uzyskać również, gdy ponad 50% jego ocen ze sprawdzianów to oceny celujące. 


