
Przedmiotowe zasady oceniania  z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, 

geografia, fizyka, przyroda). 

 

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

poprzez: 

 

 Sprawdziany pisemne - Mają formę zadań otwartych i zamkniętych. Sprawdzają  

umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (mapy, tekstu, rysunków, danych 

statystycznych, wykresów).   

 Kartkówki. 

 Odpowiedzi ustne - Z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych, w  przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

 Prace domowe  – Przedstawianie rozwiązań zadań domowych. Oceniana jest 

samodzielność, poprawność oraz staranność wykonania. 

 Aktywność  - Projekty, praca w grupach, udział w konkursach przedmiotowych, 

zaangażowanie w rozwiązywane podczas lekcji ćwiczenia, odpowiadanie często i 

poprawnie na pytania nauczyciela w trakcie lekcji,  prezentowanie swojego stanowiska, 

efektów  samodzielnej lub grupowej pracy. 

 

 

 

2. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotów przyrodniczych: 

  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i konkursach o tematyce przyrodniczej,  

 kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym, 

 prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią przyrodniczą/ biologiczną/ 

geograficzną/chemiczną/fizyczną, 

 potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, formułuje problemy 

i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

 dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów wykorzystując także  wiedzę zdobytą 

na innych przedmiotach. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

 wykazuje szczególne zainteresowania przyrodą/ biologią/ geografią/chemią/fizyką 

uczestnicząc z konkursach o tematyce przyrodniczej, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w 

nowych sytuacjach, 

 bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

 prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przyrodniczą/ 

biologiczną/ geograficzną/chemiczną/fizyczną. 

 



 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 

i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela 

 jest aktywny na lekcji, pracuje systematycznie. 

 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w 

nauczaniu przyrody/ biologii/ geografii/chemii/fizyki,  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

 z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 

tablice, wykresy, mapy itp., 

 wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, 

 wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod 

kierunkiem nauczyciela, 

 jest mało aktywny na lekcji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawą programową, 

koniecznych do dalszego kształcenia 

 wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych, 

 nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

 wykazuje się bierną postawą na lekcji. 

 

3. Zasady uzupełniania braków i poprawy ocen. 

Po powrocie z dłuższej nieobecności (od 5 dni) uczeń nie jest pytany na pierwszych lekcjach z 

przedmiotu. 

Uczeń może  zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie nie częściej niż raz w półroczu.  

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek ten sprawdzian zaliczyć w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub 

powrotu z nieobecności.  

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu w terminie 

ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od przedstawienia oceny. 

Oceny z odpowiedzi ustnych i kartkówek nie podlegają poprawie. 



 

Przedmiotowe zasady oceniania  z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, 

geografia, fizyka, przyroda). 

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

poprzez: 

 Sprawdziany pisemne – Zapowiedziane są na tydzień przed terminem ich 

przeprowadzenia. Wymagają poinformowania ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem 

i zapisania tej informacji w dzienniku. Podczas lekcji powtórzeniowych uczniowie 

informowani są o zakresie i wymogach jakim muszą sprostać. Uczniowie maja prawo 

do nie więcej niż jednego sprawdzianu w ciągu dnia i nie więcej niż trzech w ciągu 

tygodnia. 

Mają formę zadań otwartych i zamkniętych. Sprawdzają  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 w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż do 

dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu z czasowej nieobecności. W przypadku 

nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu w ustalonych terminach uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu w 

ciągu dwóch tygodni od przedstawienia oceny.  

Sprawdzone i ocenione  sprawdziany udostępniane są uczniom na lekcji a rodzicom 

podczas konsultacji i indywidualnych spotkań. 

Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia swoją ocenę. 

Ocenę za prace pisemne wystawia się stosując zależność: 

0 - 34 % sumy punktów – niedostateczny 

35 - 49 % sumy punktów- dopuszczający 

50 - 74 % sumy punktów – dostateczny 

75 – 89 % sumy punktów – dobry 

90 – 100 % sumy punktów – bardzo dobry 

Warunkiem uzyskania oceny celującej ze sprawdzianu jest zdobycie 100% z zadań 

obowiązkowych i wykonanie zadania dodatkowego. 

 Kartkówki  – ćwiczenia sprawdzające wiadomości i  umiejętności z zakresu dwóch -

trzech ostatnich lekcji. Nie wymagają wcześniejszego zapowiadania. Czas trwania 10-

15min. 

 Odpowiedzi ustne – z zakresu trzech ostatnich tematów lekcyjnych, w  przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego działu. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do 

lekcji,  informując o tym nauczyciela na początku lekcji, nie częściej  niż raz w 

semestrze. Po dłuższej nieobecności (powyżej 5 dni uczeń) uczeń jest zwolniony z 

odpytywania na pierwszej lekcji z przedmiotu. 

 

 Aktywność - projekty, udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie w 

rozwiązywane podczas lekcji ćwiczenia, odpowiadanie często i poprawnie na pytania 

nauczyciela w trakcie lekcji,  prezentowanie swojego stanowiska, efektów  

samodzielnej lub grupowej pracy. 

 Prace  domowe - przedstawianie rozwiązań zadań domowych. Oceniana jest 

samodzielność, poprawność oraz staranność wykonania. 

 



Prace pisemne oceniane są zgodnie wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i przedstawiane 

do wglądu po ocenieniu.  Mogą być udostępnione rodzicom do wglądu podczas konsultacji. 

Wszystkie prace są archiwizowane do końca roku szkolnego.  

Uczniowie prowadzą notatki z lekcji w zeszytach przedmiotowych (i/lub 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 

    

Kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i konkursach o tematyce przyrodniczej,  

 kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, regionalnym lub krajowym, 

 prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią przyrodniczą/ biologiczną/ 

geograficzną/chemiczną/fizyczną 

 potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, formułuje problemy 

i rozwiązuje je w sposób twórczy 

 dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów wykorzystując także  wiedzę zdobytą 

na innych przedmiotach 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania 

 wykazuje szczególne zainteresowania przyrodą/ biologią/ geografią/chemią/fizyką 

uczestnicząc z konkursach o tematyce przyrodniczej 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w 

nowych sytuacjach 

 bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji 

 prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przyrodniczą/ 

biologiczną/ geograficzną/chemiczną/fizyczną 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne 

i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów 

typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela 

 jest aktywny na lekcji 

 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 



 opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w 

nauczaniu przyrody/ biologii/ geografii/chemii/fizyki,  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności 

 z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, 

tablice, wykresy, mapy itp. 

 wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie 

przekreślają one możliwości dalszego kształcenia 

 wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod 

kierunkiem nauczyciela 

 jest mało aktywny na lekcji 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawą programową, 

koniecznych do dalszego kształcenia 

 wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac 

domowych 

 nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela 

 wykazuje się bierną postawą na lekcji 

 

 


