
Przedmiotowe zasady oceniania  z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, 

geografia, fizyka, przyroda). 

Sprawdzanie i ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się  w formie pisemnej i ustnej 

poprzez: 

 

 Sprawdziany pisemne – przeprowadzane po zakończeniu działów. Zapowiedziane są 

na tydzień przed terminem ich przeprowadzenia. Mają formę zadań otwartych  

i zamkniętych. Sprawdzają one umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

(mapy, tekstu, rysunku, danych statystycznych, wykresów).  Uczniowie nieobecni na 

lekcji, podczas której jest przeprowadzany sprawdzian, mają obowiązek napisać go na 

kolejnej lekcji. W uzasadnionych przypadkach ustalany jest dodatkowy termin. 

Uczniowie mogą poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 Odpowiedzi ustne – z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Uczeń może 

zgłosić nieprzygotowanie do lekcji,  informując o tym nauczyciela na początku lekcji, 

nie częściej  niż raz w semestrze. 

 Kartkówki  – ćwiczenia sprawdzające, wiadomości i  umiejętności z zakresu trzech 

ostatnich lekcji. Czas trwania do 15 minut. Nie wymagają zapowiadania. W  klasach 

trzecich gimnazjum mogą dotyczyć także zagadnień powtórzeniowych. 

 Aktywność na  lekcji - przejawiająca się zaangażowaniem w rozwiązywane podczas 

lekcji ćwiczenia, prezentowaniu swojego stanowiska, efektów  samodzielnej lub 

grupowej pracy,  a także   przedstawianiu rozwiązań zadań domowych. Brak pracy 

domowej może być jeden raz w semestrze zgłoszony bez konsekwencji w postaci oceny 

niedostatecznej.  

 

Prace pisemne oceniane są zgodnie wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i przedstawiane do 

wglądu po ocenieniu.  Uczniowie prowadzą notatki z lekcji w zeszytach przedmiotowych  

i zeszytach ćwiczeń. Służą one także do wykonywania zadań domowych oraz do samodzielnej 

pracy  ucznia.  

Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić samodzielnie zaległości.  

Ocena na śródroczna  i ocena końcowa jest  średnią ważoną ocen cząstkowych. Każdej formie 

aktywności przypisana jest waga: 

 

 4 -  sprawdziany z obszerniejszych działów 

3 – test, egzaminy  próbne, projekty edukacyjne 

2 – kartkówki, odpowiedzi ustne 

1 – aktywność, zadania domowe 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ponadto  

znacząco rozszerza swoją wiedzę i umiejętności np. uczestnicząc w konkursach o tematyce 

przyrodniczej.  

                                                                                            

 


