
Aneks do kryteriów oceniania – biologia, geografia i EDB– nauka zdalna 

Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe 

zgodnie z obowiązującym systemem procentowym zawartym w przedmiotowym systemie 

oceniania z biologii, geografii i EDB: 

Sprawdzian – waga 2 

kartkówka – waga 1 

Pozostałe formy – notatki, referaty, prezentacje, plakaty, karty pracy, ćwiczenia itp. – waga1 

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

• Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia, prezentacje, 

notatki, itp.) wyznaczonych przez nauczyciela na edzienniku oraz na platformie 

Ofice Teams a następnie przesłanie ich w wyznaczony przez nauczyciela sposób 

(adres mailowy, platforma Teams) 

• Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę - kartkówek czy sprawdzianów – 

wysyłanych jako załącznik na edzienniku lub na platformie Teams. 

Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie 

przeznaczony na test np. 30 min) tak aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z 

komputera do innych domowników. Podane zostanie również miejsce, w którym uczniowie 

znajdą test. 

Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu we wspólnie ustalonym z nauczycielem 

terminie. 

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę - chyba, że nauczyciel napisze, że nie należy odsyłać pracy. 

Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę ( sprawdzian, 

kartkówka) tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). 

Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

semestru brana jest pod uwagę ocena uzyskana z poprawy. 

Nie poprawia się ocen z kart pracy, czy ćwiczeń. 

Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 



Uczeń wykonuje zadania w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Nauczyciel na bieżąco monitoruje wykonanie zadań na platformach edukacyjnych, edzienniku lub 

na poczcie internetowej. 

Ocena semestralna lub końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Podczas 

oceniania nauczyciel bierze pod uwagę oceny cząstkowe, które mają różną wagę, a także 

zaangażowanie ucznia podczas nauki i sumienność. Podczas wystawiania oceny końcoworocznej 

nauczyciel bierze pod uwagę cały rok szkolny. 


