
Zasady pracy na lekcjach przyrody  
w roku szkolnym 2022/23 

 
1. Na każdą lekcję przynosimy podręcznik, ćwiczenia, zeszyt, kredki, nożyczki, klej. 
2. Uczymy się na każdą lekcję trzech ostatnich tematów. 
3. Mogą być niezapowiedziane kartkówki ( ok. 15 minutowe) z trzech ostatnich tematów – 

zamiast odpowiedzi ustnej. 
4. Sprawdziany zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem. Poprzedzone zostaną 

powtórzeniem materiału. 
5. W ciągu semestru można być 2 razy nieprzygotowanym do zajęć lekcyjnych. 
6. Za aktywność uczniowie zdobywają plusy. Za 6 plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą 

do dziennika. 
7. Każdą ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu uczeń powinien poprawić w 

terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny. W ciągu semestru można poprawić tylko 
jedną ocenę ze sprawdzianu, inną niż niedostateczna. Brana będzie pod uwagę ocena 
wyższa. 
Oceny ze sprawdzianów:(prac pisemnych) 
Celujący (6)                      - 100 - 96% 
Bardzo dobry (5)             - 95 – 86% 
Dobry (4)                          - 85 – 76% 
Dostateczny (3)               - 75 – 51 % 
Dopuszczający (2)           - 50 – 30% 
Niedostateczny (1)         - 29 -   0% 

W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli: 
odpowiedzi ustne, prace pisemne, ćwiczenia praktyczne, referaty, prezentacje, projekty, 
aktywność na lekcji, prace domowe. 
Kartkówka nie jest obowiązkowa dla ucznia, który wrócił do szkoły w dniu przeprowadzania 
kartkówki po minimum 3-dniowej nieobecności, jeśli treść kartkówki obejmuje materiał zajęć z 
tego czasu, lub jeśli wcześniej zgłosił nieprzygotowanie do lekcji. Kartkówka jest obowiązkowa dla 
ucznia, który mimo nieobecności w czasie poprzedzającym kartkówkę, był obecny na wszystkich 
zajęciach, których treść kartkówka obejmuje. 
 

 
Zasady oceniania uczniów według średniej ważonej: 
Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej w SP.85 jest średnia ważona wszystkich 
ocen cząstkowych obliczana w przedstawiony poniżej sposób. 
Waga ocen- przyroda 
3 - sprawdzian 
2 – kartkówka, odpowiedź ustna, prace projektowe 
1 - praca domowa, aktywność, praca na lekcji (karta pracy, temat w zeszytach ćwiczeń), 
zadania dodatkowe (plakat, prezentacja, album), zeszyt ćwiczeń 
Za osiągnięcia w konkursach uczeń otrzymuje ocenę celującą z wagą ustaloną w następujący 
sposób: 
1) konkursy międzyszkolne, rejonowe, miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe 
(laureat, finalista, wyróżnienie)- waga 3; 
2) konkursy szkolne (laureat, wyróżnienie)- waga 2. 
 
Uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia oceny. 
Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym 
jako „nb”, przy czym „nb” nie jest oceną, jedynie informacją dla nauczyciela i rodzica o 
nieobecności ucznia na sprawdzianie. Po przystąpieniu ucznia do pisania zaległej pracy 
klasowe, w miejscu „nb” nauczyciel wpisuje otrzymaną ocenę. 
 
Rodzice są informowani o ocenach ucznia: 
1) poprzez wpis do dziennika elektronicznego, 
2) podczas spotkania z wychowawcą klasy. 
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