
Organizacja pracy na lekcjach przyrody 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń za: 

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wykazane najwyższymi ocenami na 

sprawdzianach i konkursach, dokładne wyjaśnianie pojęć i zjawisk bez ingerencji nauczyciela, 

stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych bez pomocy nauczyciela, poprawny 

język, styl i posługiwanie się właściwą terminologia naukową. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za: 

Opanowanie całego materiału programowego, rozumienie uogólnień i związków między nimi, 

dokładne wyjaśnianie pojęć i zjawisk bez ingerencji nauczyciela, stosowanie wiedzy w sytuacjach 

teoretycznych i praktycznych bez pomocy nauczyciela, poprawny język, styl i posługiwanie się 

właściwą terminologią naukową. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za: 

Opanowanie całego materiału programowego, rozumienie uogólnień i związków między nimi, 

wyjaśnianie pojęć i zjawisk inspirowane przez nauczyciela, stosowanie wiedzy w sytuacjach 

teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, poprawny język, styl i posługiwanie się właściwą 

terminologia naukową. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za: 

Opanowanie treści podstawowych, wyjaśnianie ważniejszych pojęć i zjawisk z pomocą nauczyciela, 

umiejętność wykorzystania wiedzy dla celów praktycznych i teoretycznych z pomocą nauczyciela, 

wyjaśnianie pojęć i zjawisk w języku potocznym. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za: 

Częściowe opanowanie treści podstawowych, wyjaśnianie podstawowych pojęć i zjawisk z dużą 

pomocą nauczyciela, ograniczone umiejętności wykorzystania wiedzy i umiejętności dla celów 

praktycznych. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności programowych i nie wykorzystał możliwości 

ich uzupełnienia. 

Formy sprawdzania wiadomości 

 Odpowiedzi ustne z 2 ostatnich lekcji  

 Kartkówki – niezapowiedziane (z 2 ostatnich lekcji, bieżącej lekcji lub pracy domowej) 

 Sprawdziany podsumowujące określony dział, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem: 

- uczniowie nieobecni w dniu zapowiedzianego sprawdzianu z powodu 1-2 dniowej 

usprawiedliwionej nieobecności piszą sprawdzian na najbliższej lekcji; 

- w przypadku dłuższej choroby nowy termin sprawdzianu ustala uczeń z nauczycielem; 

- sprawdzian napisany na ocenę NDST można poprawić w terminie dwóch tygodni 

 Dodatkowe, samodzielne prace doświadczalne i konkursy proponowane przez nauczyciela; 

 Zadania domowe i zadania wykonywane na lekcji oceniane są oceną lub plusami (za 4 kolejne plusy 

uczeń otrzymuje ocenę BDB),a także może być ocena opisowa 

 Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje minus, za 4 kolejne minusy otrzymane za brak zadań 

domowych lub za niewykonane zadania na lekcji uczeń otrzymuje ocenę NDST 

Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić przed lekcją, że jest nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej 

lub niezapowiedzianej kartkówki  

Uczeń ma obowiązek uzupełniania na bieżąco zaległości wynikających z jego nieobecności 

 

 

 

Podpis ucznia   ………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis rodzica/opiekuna   ………………………………………………………………………… 
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