
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZNYCH 

 

1. Przyjmuje się skalę ocen od 1 do 6. 

2. Uczeń otrzymuje oceny za: 

 Odpowiedź ustną 

 Odpowiedź pisemną (praca klasowa zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem; 

sprawdzian obejmujący trzy ostatnie tematy oraz kartkówka obejmująca jeden temat) 

 Aktywną pracę na lekcji (od trzech do pięciu plusów to ocena bardzo dobra) 

 Samodzielną pracę domową (nie każda praca jest oceniana, brak pracy domowej to 

minus, trzy minusy to ocena niedostateczna) 

 Osiągnięcie sukcesów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

3. Ocena roczna/semestralna nie wynika ze średniej arytmetycznej uzyskanych przez ucznia 

ocen.  

4. Nauczyciel w celu ustalenia propozycji oceny rocznej/semestralnej stosuje średnią ważona 

ocen. Wagi poszczególnych ocen przedstawiono w poniższej tabeli: 

Kategoria Waga 

Praca klasowa 7 

Sprawdzian 6 

Kartkówka 4 

Odpowiedź ustna 4 

Aktywność 4 

Zadanie domowe 3 

Konkurs*: 

 etap szkolny 

 etap powiatowy 

 etap wojewódzki 

 
7 

8 

9 

 

*Uczeń otrzymuje ocenę za konkurs jeśli: 

 na etapie szkolnymuzyska jeden z trzech najlepszych wyników w szkole; 

 na etapie powiatowymprzejdzie do etapu wojewódzkiego; 

 na etapie wojewódzkim uzyska tytułu laureata. 

 

Ocena obliczana na podstawie średniej ważonej jest tylko sugestią oceny końcowej/rocznej. To 

nauczyciel decyduje jaka będzie ostateczna ocena. 

 

5. Praca klasowa jest obowiązkowa. Uczeń nieobecny na pracy klasowej/sprawdzianie pisze ją 

na najbliższej lekcji. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest długotrwałą chorobą 

(tydzień i więcej) termin pisania pracy klasowej ustala nauczyciel wspólnie z uczniem. 

6. Jeżeli nieobecność ucznia na pracy klasowej/sprawdzianie spowodowana jest: 

 chorobą –nauczyciel wpisuje „0”, które jest zamieniane na oceną uzyskaną z pracy 

napisanej w kolojenym terminie; 

 ucieczką – nauczyciel wpisuje „0” oraz ocenę uzyskaną podczas napisania pracy w 

kolojenym terminie, a ostateczna ocena z tej pracy pisemnej jest średnią 

arytmetyczną zera oraz uzyskanej oceny. 

7. Uczeń może poprawić pracę klasową w ciągu tygodnia od oddania sprawdzonej pracy. 



8. Uczeń nieobecny jest zobowiązany do nadrobienia zaległości, przepisania tematów, 

odrobienia zadań domowych. 

9. Jeden raz w ciągu semestru  uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to 

zapowiedzianych prac pisemnych). 

10. Wymagania na poszczególne oceny: 

Ocena Praca klasowa/sprawdzian Kartkówka 

6 98 – 100% 98-100% 

5 90 - 97% 90- 97% 

4 75 - 89% 75- 89% 

3 50 - 74% 50- 74% 

2 30 - 49% 30- 49% 

1 0 – 29% 0 - 29% 

 

11. Każdy nauczyciel może na początku roku szkolnego wprowadzić dodatkowe ustalenia zgodne 

z regulaminem szkolnym. 

 


