
ZASADY OCENIANIA 

Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

(BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA, PRZYRODA, ZAJĘCIA

KOMPUTEROWE (SP), INFORMATYKA (GIMN.)) 

WRAZ Z WYMAGANIAMI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Przedmiotowy System Oceniania przygotowano w oparciu o podstawy prawne tj.: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozdział 3a.

2. Podstawa programowa z biologii, chemii, fizyki, przyrody, zajęć komputerowych, informatyki.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

promowania uczniów i słuchaczy z dnia 15 czerwca 2015 r. 

4. Statut Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

1. Ocenianie bieżące odbywa się w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych. 

2. Ocena bieżących postępów ucznia jest prowadzona systematycznie tj. równomiernie

rozłożona na cały okres nauki oraz wieloaspektowo tj. obejmuje różne formy aktywności 

ucznia. 

3. Ocena bieżących postępów ucznia dokonywana jest w formie ocen cząstkowych zgodnie ze

skalą określoną w § 11 ust.1. 

4. Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe,

aktywność, zeszyt, udział w konkursach. 

Sprawdzian (S – symbol w dzienniku) 

 może mieć formę testu wyboru, pytań z luką, pytań otwartych lub testu mieszanego,

 obejmuje zakres materiału z więcej niż trzech jednostek tematycznych,

 jest zapowiadany co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (fakt zapowiedzi nauczyciel

odnotowuje ołówkiem w dzienniku),

 w przypadku nieobecności nauczyciela , lub klasy w dniu zapowiedzianego

sprawdzianu, zostaje on przesunięty na kolejną lekcję,

 jest obowiązkowy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może go napisać w

ustalonym terminie, to powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od powrotu

do szkoły,

 uczeń, który podczas sprawdzianu pracuje niesamodzielnie (odpisuje lub korzysta z

niedozwolonych pomocy) otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może tej oceny

poprawić,

 ocena ze sprawdzianu, za wyjątkiem powyższej sytuacji, może być poprawiona na

wniosek ucznia, w terminie i w formie ustalonej przez nauczyciela zajęć

edukacyjnych,

 zadanie dodatkowe na ocenę celującą na sprawdzianie brane jest pod uwagę, gdy

uczeń osiągnie co najmniej 70 % punktów z części obowiązkowej,



 termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekroczyć dwóch tygodni od czasu jego 

przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela). 
 

Kartkówka (K – symbol w dzienniku) 

 obejmuje materiał z trzech ostatnich jednostek tematycznych, 

 nie musi być zapowiadana, 

 uczeń, który podczas kartkówki pracuje niesamodzielnie (odpisuje lub korzysta z  

      niedozwolonych pomocy) otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może tej oceny 

poprawić, 

 termin podania wyników kartkówki nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego 

przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela). 
 

Odpowiedź ustna (O – symbol w dzienniku) 

 pytania należy formułować precyzyjnie i jasno, 

 treść pytań oraz sposób ich stawiania powinny zachęcać ucznia do udzielenia 

odpowiedzi, 

 pytania powinny być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi zajęć edukacyjnych, 

 w sytuacji, gdy uczeń ma problem z udzieleniem odpowiedzi, należy go naprowadzić 

      zadając co najmniej dwa pytania dodatkowe, 

 uczeń może być pytany : 

     - na początku lekcji - z trzech ostatnich jednostek tematycznych, 

     - w trakcie lekcji – z omawianej jednostki tematycznej,  

     - w trakcie lekcji lub pod koniec lekcji – z aktualnie omawianego materiału, 

 uczeń może być pytany bez zapowiedzi. 

 

Zadanie domowe (Zad. – symbol w dzienniku) 

 przy ocenie zadań domowych stosuje się następujące kryteria: 

     - zgodność z tematem, 

     - wkład pracy ucznia, 

     - estetykę,  

     - inne ustalone przez nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych.  

 

 

Aktywność (A – symbol w dzienniku) 

 oceniając aktywność ucznia należy uwzględnić : 

     - częstotliwość zgłaszania się na lekcji, 

     - orientację w zakresie realizowanego materiału, 

     - pracę w zespole, 

     - przygotowanie do lekcji, w tym także w zakresie posiadania zeszytu i podręcznika,   

       potrzebnych pomocy dydaktycznych. 

 

Zeszyt ucznia (Z – symbol w dzienniku) 

 uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, 

 w przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien zeszyt uzupełnić, 

 zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i starannie, 

 przy ocenie zeszytu stosuje się następujące kryteria: 

     - kompletność notatek, 

     - systematyczność ich prowadzenia, 

 - estetykę i czytelność, 

 - poprawność ortograficzną,  



 - respektowanie zasad ustalonych przez nauczyciela. 

 

5. Minimalna ilość ocen niezbędna do wystawienia oceny klasyfikacyjnej: minimum dwa razy 

liczba jednostek lekcyjnych w tygodniu. 

 

6. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom szczegółowe kryteria oceny, przy czym w 

ocenianiu sprawdzianów, kartkówek stosuje się następującą skalę: 

ponad 90% oraz wykonanie zadań o podwyższonym stopniu trudności – celujący, 

90% - 100% - bardzo dobry, 

70% - 89 % - dobry, 

50% - 69 % - dostateczny 

40% - 49 % - dopuszczający, 

0% - 39% - niedostateczny. 

 

7. Sprawdzone prace pisemne nauczyciele przechowują do końca roku szkolnego. 
 

8. Nieprzygotowanie (np – symbol w dzienniku) 

 uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej lub kartkówki albo nie mieć 

zadania domowego jeden raz w semestrze z zajęć edukacyjnych, które są w wymiarze 

jednej 

godziny tygodniowo, dwa razy w semestrze z zajęć edukacyjnych, które są w 

wymiarze dwóch 

godzin tygodniowo, 

 fakt nieprzygotowania się do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji, 

zanim nauczyciel zacznie pytać lub sprawdzać zadanie domowe (nauczyciel odnotowuje 

nieprzygotowanie w dzienniku zapisując datę),  

 za nieprzygotowanie uznaje się:  

- nieopanowanie wymaganych treści,  

- brak zadania domowego,  

- brak zeszytu,  

- brak podręcznika,  

- brak zeszytu ćwiczeń,  

- brak potrzebnych pomocy dydaktycznych,  

- itp.,  

 zgłoszenie nieprzygotowanie zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki 

oraz z odpowiedzi ustnej, nie zwalnia ucznia z pisania sprawdzianu (za wyjątkiem 

sytuacji, kiedy uczeń przychodzi do szkoły w dniu sprawdzianu po kilkudniowej 

chorobie), 

 zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w bieżącej 

lekcji, 

 uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, może być oceniony pod koniec lekcji z 

materiału omawianego na tej lekcji. 

 

9. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany nadrobić zaległości korzystając z 

pomocy koleżeńskiej lub pomocy nauczyciela zajęć edukacyjnych. 

 

10. Bieżące oceny, szczególnie niedostateczne mogą być poprawione na wniosek ucznia w 

terminie do 2 tygodni i w formie ustalonej z nauczycielem zajęć edukacyjnych, przy czym: 

- uczeń może skorzystać z możliwości poprawy tylko jeden raz, 

- ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny poprawianej np. 1/3, 



- w czasie klasyfikacji uwzględnia się tylko ocenę poprawioną – pod warunkiem, że uczeń 

pracuje     

   systematycznie w ciągu całego semestru.  

 

11. Nauczyciele informują rodziców uczniów o uzyskanych ocenach bieżących w następujący 

sposób: 

- zapoznanie z ocenami w czasie indywidualnych konsultacji, 

- wykaz ocen bieżących przekazywany przez wychowawców klas podczas zebrań z 

rodzicami,  

- poprzez dziennik elektroniczny. 

 

12. Nauczyciel ustalając ocenę śródroczna i roczną bierze pod uwagę sprawdziany, 

kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe i aktywność wg. wypisanej kolejności.  

 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

14. Nauczyciel ustalając ocenę roczną bierze pod uwagę ocenę z pierwszego semestru. 

 

15. Przewidywaną ocenę klasyfikacyjną śródroczną/roczną można podwyższyć o jeden 

stopień, gdy uczeń osiągnął sukces w konkursie pozaszkolnym.  

 

16. Przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą, przy 

czym termin oraz formy poprawy ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych. 

17. Ustalona przez nauczyciela zajęć edukacyjnych śródroczna ocena klasyfikacyjna jest 

ostateczna.  

 

18. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą. Poprawa 

może nastąpić w okresie poprawy ocen, który trwa od dnia uzyskania informacji o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych do piątku bezpośrednio 

poprzedzającego roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, poprzez: 

- zdobycie ocen cząstkowych wskazujących na postęp; 

- dodatkowe sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie, formie i terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

 

19. Uczeń, który przystąpił do egzaminu poprawkowego, uzyskuje ocenę dopuszczającą z 

określonych zajęć edukacyjny,  jeżeli otrzymał 70% punków możliwych do uzyskania z 

poziomu wymagań koniecznych.  

 

20. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych swoich dzieci w szkole w obecności 

nauczyciela na zasadach ustalonych przez nauczyciela.  

 

 


