Zasady oceniania na lekcjach przyrody
1.AKTYWNOŚĆ
- aktywność ucznia na lekcjach oraz przygotowanie do
lekcji będą oceniane przez nauczyciela w ciągu
miesiąca za pomocą plusów i minusów. Na tej
podstawie będzie wystawiana comiesięczna ocena w
skali(1-5).
2. SPRAWDZIANY
- uczeń wykona dwa sprawdziany w semestrze, z
których zostanie oceniony w skali (1-5). Sprawdzian
będzie zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,
poprzedzony lekcją powtórzeniową. Sprawdzian może
uczeń poprawić najpóżniej tydzień po oddaniu go przez
nauczyciela.
3. ODPOWIEDZI USTNE
- ucznia obowiązuje znajomość tematów z trzech
ostatnich lekcji. Może to być sprawdzane w formie ustnej
lub pisemnej( kartkówki).Oceny z tych odpowiedzi nie
podlegają poprawie. Uczeń dodatkowo będzie pytany ze
znajomości mapy.
4.ZADANIA DOMOWE
-zadania domowe będą oceniane za pomocą plusów i
minusów. Trzy znaki (+) równa się ocenie bdb, trzy znaki (-)
równa się ocenie ndst. Niektóre zadania domowe będą oceniane
w skali od(1-5).
5. CZYNNIKI DODATKOWE PODWYŻSZAJĄCE
OCENĘ
- wykonanie zadania dodatkowego ( z gwiazdką) na
sprawdzianie ,udział w konkursach przedmiotowych .
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