
Kontrakt 

Biologia klasa V 

 

1.Kontrakt zostaje zawarty miedzy nauczycielem, a uczniem zgodnie z obowiązującym w 

szkole SSO. 

 Informacje o terminie, formie i zakresie obowiązkowych prac pisemnych podawane będą z 

tygodniowym wyprzedzeniem ( nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika 

lekcyjnego).  

2. Napisanie sprawdzianu jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie napisał  go w określonym 

terminie, ma obowiązek  uczynić to w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, po tym 

terminie nauczyciel ma prawo dać do napisania pracę na dowolnej lekcji. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela praca pisemna nie może się odbyć w 

ustalonym terminie wówczas nauczyciel wyznacza nowy termin w porozumieniu z klasą. 

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z pisemnej pracy obowiązkowej w 

ciągu dwóch tygodni od rozdanej pracy, a ocena z pracy jest ostateczna i wpisana obok oceny 

pierwotnej. 

5. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń w semestrze może zgłosić raz nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny 

( nie dotyczy to zapowiadanych prac pisemnych i długoterminowych). 

7. Za brak przygotowania się do lekcji od drugiego razu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

9. Nie ocenia się ucznia do pięciu dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

10. Szczegółowe wymagania na daną ocenę z przerabianego materiału  znajdują się do wglądu  

na stronie internetowej szkoły.  

11. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów w semestrze: 

a. pisemne prace obowiązkowe 1-2 

b. kartkówki1-3 

c. odpowiedzi ustne1-2 

d. praca w ćwiczeniach 1-2 

e. prace długoterminowe 1 

f. aktywność na lekcji- na każdych zajęciach 

g. praca w grupach- indywidualnie 

h. prace dodatkowe- indywidualnie 

i. jeden raz w semestrze uczeń otrzyma informację zwrotną w ramach oceniania 

kształtującego 

12.  Ocena ważona: 

a. sprawdziany- waga 5 

b. praca długoterminowa- waga 4 

c. kartkówki – waga 3 

d. odpowiedź ustna- waga 3 

e. aktywność- waga 2 

f. zadania w ćwiczeniach- waga 1 

13. Wszelkie próby oszukiwania ( w tym plagiat), podpowiadania, ściągania grożą oceną 

niedostateczną zarówno dla osoby, która ściąga, jak i która podpowiada. Oceny niedostatecznej 

otrzymanej za oszustwo nie można poprawiać. Zachowanie takie skutkuje również wpisem 

punktów ujemnych z zachowania( - 20). 

14.Ustalenia i zmiany zaproponowane przez ucznia będą znajdowały się w zeszycie 

przedmiotowym. 

 

               



Kontrakt 

Biologia klasa VI 

 

1. Kontrakt zostaje zawarty miedzy nauczycielem, a uczniem zgodnie z obowiązującym w 

szkole SSO. 

 Informacje o terminie, formie i zakresie obowiązkowych prac pisemnych podawane będą z 

tygodniowym wyprzedzeniem ( nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika 

lekcyjnego) 

2. Napisanie sprawdzianu jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie napisał  go w określonym 

terminie, ma obowiązek  uczynić to w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, po tym 

terminie nauczyciel ma prawo dać do napisania pracę na dowolnej lekcji. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela praca pisemna nie może się odbyć w 

ustalonym terminie wówczas nauczyciel wyznacza nowy termin w porozumieniu z klasą. 

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu w ciągu dwóch 

tygodni od rozdanej pracy, a ocena z pracy jest ostateczna i wpisana obok oceny pierwotnej. 

5. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń w semestrze może zgłosić jeden raz nieprzygotowanie do zajęć i brak zadania bez 

podawania przyczyny ( nie dotyczy to zapowiadanych prac pisemnych i długoterminowych). 

7. Za brak przygotowania się do lekcji od drugiego razu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

9. Nie ocenia się ucznia do pięciu dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

10. Szczegółowe wymagania na daną ocenę z przerabianego materiału  znajdują się do wglądu  

na stronie internetowej szkoły. 

11. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów w semestrze: 

a. sprawdziany1-2 

b. kartkówki1-3 

c. odpowiedzi ustne1-2 

d. praca w ćwiczeniach1-2 

e. prace długoterminowe1 

f. aktywność na lekcji- na każdych zajęciach 

g. praca w grupach- indywidualnie 

h. prace dodatkowe- indywidualnie 

i. jeden raz w semestrze uczeń otrzyma ocenę opisową  

12.  Ocena ważona: 

a. sprawdziany- waga 5 

b. praca długoterminowa- waga 4 

c. kartkówki – waga 3 

d. odpowiedź ustna- waga 3 

e. aktywność- waga 2 

f. zadania w ćwiczeniach- waga 1 

13. Wszelkie próby oszukiwania ( w tym plagiat), podpowiadania, ściągania grożą oceną 

niedostateczną zarówno dla osoby, która ściąga, jak i która podpowiada. Oceny niedostatecznej 

otrzymanej za oszustwo nie można poprawiać. Zachowanie takie skutkuje również wpisem 

punktów ujemnych z zachowania( - 20). 

14.Ustalenia i zmiany zaproponowane przez ucznia będą znajdowały się w zeszycie 

przedmiotowym. 

 

 

 

 



Kontrakt 

Biologia klasa VII 

 

1. Kontrakt zostaje zawarty miedzy nauczycielem, a uczniem zgodnie z obowiązującym w 

szkole SSO. 

 Informacje o terminie, formie i zakresie obowiązkowych prac pisemnych podawane będą z 

tygodniowym wyprzedzeniem ( nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika 

lekcyjnego) 

2. Napisanie sprawdzianu jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie napisał  go w określonym 

terminie, ma obowiązek  uczynić to w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, po tym 

terminie nauczyciel ma prawo dać do napisania pracę na dowolnej lekcji.  

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela praca pisemna nie może się odbyć w 

ustalonym terminie wówczas nauczyciel wyznacza nowy termin w porozumieniu z klasą. 

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z pisemnej pracy obowiązkowej w 

ciągu dwóch tygodni od rozdanej pracy, a ocena z pracy jest ostateczna i wpisana obok oceny 

pierwotnej. 

5. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń w semestrze może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do zajęć bez podawania 

przyczyny ( nie dotyczy to zapowiadanych prac pisemnych i długoterminowych). 

7. Za brak przygotowania się do lekcji od trzeciego razu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

9. Nie ocenia się ucznia do pięciu dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

10. Szczegółowe wymagania na daną ocenę z przerabianego materiału  znajdują się do wglądu 

na stronie internetowej szkoły. 

11. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów w semestrze:  

a.   pisemne prace obowiązkowe 1-3 

b. kartkówki 1-4 

c. odpowiedzi ustne1-2 

d. praca w kartach pracy1-2 

e. prace długoterminowe 1 

f. aktywność na lekcji- na każdych zajęciach 

g. praca w grupach- indywidualnie 

h. prace dodatkowe- indywidualnie 

i. jeden raz w semestrze uczeń otrzyma ocenę opisową  

12.  Ocena ważona: 

a. sprawdziany- waga 5 

b. praca długoterminowa- waga 4 

c. kartkówki – waga 3 

d. odpowiedź ustna- waga 3 

e. aktywność- waga 2 

f. zadania w kartach pracy- waga 1 

13. Wszelkie próby oszukiwania ( w tym plagiat), podpowiadania, ściągania grożą oceną 

niedostateczną zarówno dla osoby, która ściąga, jak i która podpowiada. Oceny niedostatecznej 

otrzymanej za oszustwo nie można poprawiać. Zachowanie takie skutkuje również wpisem 

punktów ujemnych z zachowania( - 20). 

14.Ustalenia i zmiany zaproponowane przez ucznia będą znajdowały się w zeszycie 

przedmiotowym. 

 

 

 



 

 

Kontrakt 

Biologia klasa VIII 

 
1.  Kontrakt zostaje zawarty miedzy nauczycielem, a uczniem zgodnie z obowiązującym w 

szkole SSO 

Informacje o terminie, formie i zakresie obowiązkowych prac pisemnych podawane będą z 

tygodniowym wyprzedzeniem ( nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika 

lekcyjnego) 

2. Napisanie sprawdzianu jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie napisał  go w określonym 

terminie, ma obowiązek  uczynić to w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły, po tym 

terminie nauczyciel ma prawo dać do napisania pracę na dowolnej lekcji. 

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela praca pisemna nie może się odbyć w 

ustalonym terminie wówczas nauczyciel wyznacza nowy termin w porozumieniu z klasą. 

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną z pisemnej pracy obowiązkowej w 

ciągu dwóch tygodni od rozdanej pracy, a ocena z pracy jest ostateczna i wpisana obok oceny 

pierwotnej. 

5. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń w semestrze może zgłosić jeden raz nieprzygotowanie do zajęć i brak zadania bez 

podawania przyczyny ( nie dotyczy to zapowiadanych prac pisemnych i długoterminowych). 

7. Za brak przygotowania się do lekcji od drugiego razu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

9. Nie ocenia się ucznia do pięciu dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

10. Szczegółowe wymagania na daną ocenę z przerabianego materiału znajdują się do wglądu  

na stronie internetowej szkoły. 

11. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów w semestrze: 

a. sprawdziany1-2 

b. kartkówki 1-3 

c. odpowiedzi ustne1-2 

d. praca w kartach pracy1-2 

e. prace długoterminowe1 

f. aktywność na lekcji- na każdych zajęciach 

g. praca w grupach- indywidualnie 

h. prace dodatkowe –indywidualnie 

i. jeden raz w semestrze uczeń otrzyma ocenę opisową  

12.  Ocena ważona: 

a. sprawdziany- waga 5 

b. praca długoterminowa- waga 4 

c. kartkówki – waga 3 

d. odpowiedź ustna- waga 3 

e. aktywność- waga 2 

f. zadania w kartach pracy- waga 1 

13. Wszelkie próby oszukiwania ( w tym plagiat), podpowiadania, ściągania grożą oceną 

niedostateczną zarówno dla osoby, która ściąga, jak i która podpowiada. Oceny niedostatecznej 

otrzymanej za oszustwo nie można poprawiać. Zachowanie takie skutkuje również wpisem 

punktów ujemnych z zachowania( - 20). 

14.Ustalenia i zmiany zaproponowane przez ucznia będą znajdowały się w zeszycie 

przedmiotowym. 

 



 

 

 


