
Przedmiotowe ocenianie z przedmiotów przyrodniczych 

 (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda) 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami Przedmiotowego Oceniania oraz ze 

Statutem Szkoły. 

2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: sprawdziany, testy (waga x3),  

kartkówki (waga x2), praca na lekcji (waga x1), praca domowa (waga x1)  oraz  inne 

aktywności wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

3. Punkty uzyskane ze sprawdzianów, testów  i kartkówek przeliczane są na stopnie wg 

następującej skali: 

100% - celujący (6) 

97% - 99% - bardzo dobry + (5+) 

90% - 96% - bardzo dobry (5) 

85% - 89% - dobry + (4+) 

75% - 84% - dobry (4) 

68% - 74% - dostateczny  + (3+) 

50% - 67% - dostateczny (3) 

44% - 49% - dopuszczający + (2+) 

30% - 43% - dopuszczający  (2) 

22% - 29% - niedostateczny + (1+) 

0% - 21% - niedostateczny  (1) 

4. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (jeżeli go 

otrzymał),  podręcznik oraz potrzebne przybory (długopis, ołówek, linijka, gumka). 

Wszystkie zapisy na sprawdzianach i kartkówkach uczeń wykonuje niezmazywalnym 

długopisem lub piórem o niebieskim lub czarnym atramencie. 

5. W zeszycie przedmiotowym uczniowie: zapisują i podkreślają tematy, wpisują datę,  nie 

używają czerwonego koloru. W przypadku krótkotrwałej nieobecności, do 3 dni (m.in. 

zawody, konkursy), uczniowie uzupełniają zaległości na kolejną lekcję. W przypadku 

długotrwałej nieobecności, powyżej 3 dni, uczniowie uzupełniają zaległości w ciągu 2 

tygodni. 

6. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. Przez 

nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, pracy domowej, niegotowość 

do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do pracy na lekcji. Po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde kolejne 

nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem  2 punktów ujemnych z  zachowania. 

Nieprzygotowanie do zajęć uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed 

rozpoczęciem danej lekcji. Nie można zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu. 



7. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania, a nie będzie posiadał  zeszytu przedmiotowego, 

zeszytu ćwiczeń, pracy domowej lub przyborów uniemożliwiających mu pracę na lekcji, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Sprawdziany i testy są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli         

z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, ma obowiązek przystąpić                

do sprawdzianu lub testu w  terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powrotu do szkoły.   

W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby 

ucznia lub nauczyciela). 

9. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu lub testu, z którego otrzymał ocenę 

niedostateczną lub dopuszczającą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty oddania 

sprawdzonej pracy.  W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. 

z powodu choroby ucznia lub nauczyciela).  

Każdy sprawdzian lub test napisany na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, można 

poprawić tylko jeden raz. Ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do dziennika i ma 

wagę 2, ocena ze sprawdzianu poprawianego zmienia się na wagę 1. 

10. Sprawdziany i testy są przechowywane przez nauczyciela i mogą być przekazane                     

do wglądu rodzicom ucznia podczas zebrań i konsultacji. 

11. Kartkówki (10 - 15 minut) obejmują materiał z 1, 2 lub 3 ostatnich lekcji i mogą być  

niezapowiedziane, a ocena nie może być poprawiana. 

12. Za wyjątkowo aktywną postawę na lekcji, udzielanie trafnych odpowiedzi, wykonywanie 

dodatkowych zadań , uczeń otrzymuje plusy. Za 5 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą,  za 6 plusów - ocenę celującą. 

13. Jeżeli uczeń nie dokończył na lekcji opracowania zagadnień musi te pracę uzupełnić           

w domu. 

14. Ocena śródroczna i roczna nie jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen 

bieżących, ale na podstawie średniej ważonej, liczonej w systemie elektronicznym Librus, 

według następujących wartości:  

1,00-1,50 – ocena niedostateczna (1)  

1,51-2,50 – ocena dopuszczająca (2)  

2,51-3,50 – ocena dostateczna (3) 

3,51-4,50 – ocena dobra (4)  

4,51-5,50 – ocena bardzo dobra (5)  

Powyżej 5,51 – ocena celująca (6). 

15. Ocena roczna jest średnią ważoną wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w całym 

roku szkolnym. 

 

Opracował zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 


