
Przedmiotowe zasady pracy i oceniania na lekcjach  

BIOLOGII, GEOGRAFII, CHEMII I FIZYKI                  

w klasie 7 i 8 
1. Ocenianiu podlegają: 

- wiedza (testy, sprawdziany, kartkówki) 

- praca na lekcji (zaangażowanie, realizacja celów bieżących lekcji) 

- zadania dodatkowe 

- zadania domowe 

- zadania wyprzedzające 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i  karty pracy 

2. Wszystkie sprawdziany i testy są obowiązkowe. Zapowiadane                  

są co najmniej tydzień wcześniej i wpisywane do edziennika. 

3. Przed każdym testem, sprawdzianem, nauczyciel podaje dokładny zakres 

obowiązującego materiału. 

4. W przypadku przedmiotu, którego jest 1lekcja w  tygodniu istnieje 

możliwość przeprowadzenia kartkówki na każdej lekcji . 

5. O konieczności napisania zaległej kartkówki decyduje nauczyciel 

przedmiotu. 

6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w wyznaczonym terminie, jest 

zobowiązany napisać go w przeciągu dwóch tygodni. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę tylko raz, w ciągu dwóch tygodni                

od jej wpisania do dziennika  i obydwie oceny widnieją w edzienniku.                 

8. W każdym semestrze uczeń może być dwa razy nieprzygotowany             

do lekcji (bez konsekwencji ) . Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku 

lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie  może wpłynąć na obniżenie 

oceny na koniec I  semestru lub ocenę końcowo roczną . 

9.  Ocena jest jawna dla ucznia. 

   10.  Oprócz ocen nauczyciel może stosować + i - . Uzyskanie trzech plusów 

 jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą, pięciu plusów z oceną celującą. 

Za trzy minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

11.   Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy i przechowywać  

karty pracy w segregatorze, teczce dedykowanej danemu przedmiotowi.  

 

Pamiętaj !!!! 

 
• Aktywnie uczestniczysz w lekcji. 

• Jeżeli czegoś nie wiesz - pytasz . 

• Kiedy ktoś mówi - reszta słucha .         

• Uważnie słuchasz, gdy nauczyciel wyjaśnia jak wykonać zadanie. 

• Zachowujesz się tak, aby inni czuli się w Twoim towarzystwie dobrze. 

• Szczególnie dbasz o swoje miejsce pracy  - po skończonych  lekcjach zostawiasz je w 

idealnym porządku . 

• Przestrzegasz zasad higieny i  reżimu sanitarnego podczas lekcji. 


