
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 

(BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA) 
 

I. Przedmiotem oceny są: 

 

1. Wypowiedzi ustne - przynajmniej raz w roku szkolnym. Przy odpowiedzi ustnej 

obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych- z całego działu. 

 

2. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

 

3. Sprawdziany pisemne w tym testy dydaktyczne ( przynajmniej jeden w ciągu semestru) 

przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane tydzień wcześniej. 

Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania ( zadania) na ocenę celującą. 

 

4.Prace domowe obowiązkowe (przynajmniej jedna w ciągu semestru) oraz przeznaczone dla 

chętnych. 

 

5.Systematyczna obserwacja zachowania uczniów, w tym aktywność na lekcjach, umiejętność 

samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach 

prowadzących do wyciągania wniosków. 

 

6. Zeszyt ćwiczeń sprawdzany przynajmniej raz w ciągu semestru.(opcjonalnie) 

 

7. Prace dodatkowe, schematy, plansze, rysunki, wykresy. Przy ocenianiu uwzględnia się: 

• wkład włożonej pracy, 

• twórczość pracy, 

• estetykę wykonania. 

 

8. Projekt edukacyjny. 

 

II. Kontrakt zawarty między uczniem, a nauczycielem na sposób oceniania 

 

1. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, 

powinien go napisać w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły. Czas 

i sposób do uzgodnienia z nauczycielem. 

2. Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 tygodni. 

3. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się poza 

lekcjami, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac. Przy pisaniu i poprawianiu sprawdzianu 

otrzymane oceny są wpisywane do dziennika. (Ocena niedostateczna z poprawy nie jest 

wpisana do dziennika). 

4. Wszystkie prace są archiwizowane- uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i otrzymać 

uzasadnienie wystawionej oceny. 

5. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności usprawiedliwionej w szkole( minimum 

1 tydzień). 

6. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika i prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego. 

7. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne. 



8. Sprawdziany pisemne w tym testy dydaktyczne przeprowadzane po zakończeniu każdego 

działu zapowiadane są tydzień wcześniej. 

9. Kartkówki 10-15 min obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

10. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie raz w semestrze przy 1h w tygodniu i 2 razy w 

semestrze przy większej liczbie godzin.  

11. Uczeń może otrzymywać za udział i pracę na lekcjach dodatkową ocenę z aktywności. 

12. Uczeń może być zwolniony z pracy klasowej, z kartkówki lub odpowiedzi ustnej w 

wyjątkowych sytuacjach losowych. 

13. Próba korzystania z niedozwolonych pomocy, ściąganie równa jest ocenie niedostatecznej 

 

III. kryteria wymagań na daną ocenę: 

 

1. Kryteria oceny wiadomości i umiejętności są zgodne z rozkładem materiału nauczania 

chemii w technikum i liceum ogólnokształcącym opracowanym według programu 

obowiązującego w danym roku szkolnym. 

2. Kryteria oceny pisemnej prac: 

 

          0 – 29%  - ndst                                                              

        30 – 49% - dop                                                            

        50 – 74% - dst                                                               

        75 – 89% - db                                                                

        90 – 100%- bdb                                                            

        100% plus zadanie dodatkowe – ocena celująca 

 

a) . Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenach cząstkowych. 

b). Za rozwiązanie zadania wykraczającego poza program szkolny uczeń może 

uzyskać ocenę celującą jako ocenę cząstkową. 

c). Ocenę celującą na koniec roku szkolnego może uzyskać uczeń biorący udział 

w konkursach i olimpiadach powyżej szczebla rejonowego. 

 

3. Kryteria oceny odpowiedzi ustnych:  

a) celujący – odpowiedź wykazuje zainteresowanie przedmiotem, wykracza poza 

obowiązkowy program nauczania, zawiera własne przemyślenia i ocenę 

omawianych problemów 

b) bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem nauczania, 

swobodne operowanie faktami i rozwiązywanie zagadnień problemowych 

wymagających zastanowienia i powiązania zdobytej wiedzy 

c) dobry – odpowiedź nie wyczerpująca zagadnienia, chociaż zasadniczo 

samodzielna, zawiera nieliczne błędy związane z rozwiązywaniem zagadnień 

problemowych 

d) dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, ma niewielkie problemy z ich 

interpretacją stąd odpowiedź wymaga minimalnej pomocy nauczyciela 

e) dopuszczający – uczeń zna konieczne fakty, niezbędne do dalszej realizacji 

celów przedmiotu, podczas odpowiedzi możliwe są błędy w zakresie wiedzy 

merytorycznej jak i w sposobie jej prezentowania. 

 

4. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

przy czym poszczególnym ocenom przypisuje się wagę.  

            Ocena  wystawiana jest na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych: 



średnia 1 - 1,69    - ocena niedostateczna 

średnia 1,7-2,69 - ocena dopuszczająca 

średnia 2,7-3,69 - ocena dostateczna 

średnia 3,7-4,69 - ocena dobra 

średnia 4,7-5,69 - ocena bardzo dobra 

średnia 5,7- 6       ocena celująca 

 

Poszczególne wagi: 

 Sprawdzian - waga oceny 3 

 Kartkówka - waga oceny 2 

 Odpowiedź ustna - waga oceny 2 

 Aktywność - waga oceny 1 

 Zadanie domowe - waga ocen 1 

 Przygotowanie prezentacji - waga ocen 1,2 lub 3 (ustala nauczyciel) 

 Quiz - waga ocen 1 

 Karty pracy - waga ocen 1 

 Udział w konkursach – waga 1 

Ocena semestralna i końcowa ustalona przez nauczyciela jest oceną ostateczną. 

 

 

IV. Ocena semestralna 

 

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli był obecny w połowie czasu przeznaczonym na nie oraz 

są podstawy do wystawienia oceny przy ustalonej minimalnej ilości ocen z danego 

przedmiotu. 

2. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy 

czym większą wagę mają oceny ze sprawdzianów ( prac klasowych), w drugiej kolejności są 

kartkówki i odpowiedzi ustne. Pozostałe oceny są wspomagające.  

3. Ocena semestralna i końcowa ustalona przez nauczyciela jest oceną ostateczną. 

4. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę semestralną niedostateczną, wówczas nauczyciel ma prawo w 

trakcie drugiego semestru do egzekwowania wiadomości z pierwszego semestru. 

 

V. Zasady współdziałania z uczniem i rodzicami 

 

1. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielem w przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć 

uzupełnienia braków z przedmiotu. 

2. Nauczyciel stosuje się do form kontaktu z rodzicami zawartych w WSO ( zebrania, 

konsultacje, rozmowy indywidualne). 

4. Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. 

O ocenach cząstkowych lub klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach 

rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami udostępniając zestawienie 

ocen i umożliwiając wgląd do dziennika lekcyjnego. Informacja o grożącej ocenie 

niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą WZO. 

5. Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO. Wymagania na 

poszczególne oceny udostępnione są wszystkim uczniom w bibliotece szkolnej.  

Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Sprawdziany i inne prace pisemne 

są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.  

 

 

 



Aneks do kryteriów oceniania – przedmioty przyrodnicze – nauka zdalna 

Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii, chemii i geografii 

obowiązujący od 25marca 2020r. do odwołania. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493). 

W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia nauczania odbywającego się w szkołach i 

wprowadzenia nauczania zdalnego zaistniała konieczność modyfikacji systemu 

oceniania. 

Ustalenia ogólne: 

 Wprowadza się nauczanie zdalne (nauczanie na odległość). Nauczyciel prowadzi je za 

pomocą dostępnych narzędzi IT, zwiększając rolę samokształcenia ucznia. Do obowiązków 

ucznia należy: 

- odczytywanie wiadomości wysyłanych przez prowadzących w określonym terminie, 

- zapoznawanie się z przekazanymi materiałami, 

- wykonywanie poleceń,  

- przesyłanie w terminie informacji zwrotnej (w tym zadań) w formie określonej przez 

nauczyciela. 

 Działania uczących: 

 

- nauczyciele wybierają samodzielnie formy pracy i sprawdzania wiedzy przewidziane w 

dotychczasowym PZO zgodnie ze swoimi możliwościami i informują o tym uczniów oraz 

rodziców przez mobidziennik,  

 

-ustalają termin wykonania zadań oraz sposób ich przesłania. 

 

-utrzymuję się wagi ocen obowiązujące do tej pory i zapisane w PZO. 

 

Ustalenia szczegółowe: 

 

Celem oceniania osiągnięć ucznia jest: 

• wspieranie działania ucznia i motywowanie go do dalszej pracy 

• bieżące informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie 

• wdrażanie do systematycznej pracy i samokontroli 

• pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia 

• dostarczanie rodzicom, wychowawcy i dyrekcji informacji o postępach, trudnościach i 

uzdolnieniach ucznia 

1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny 

cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym (odpowiednim dla T i LO) 

 



2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  

 Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez 

nauczyciela na stronie szkoły a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez 

nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

 Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako 

załączniki do wiadomości na mobidzienniku 

 Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych 

 Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie e-nauczanie 

 Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

klasowych) na platformie e-nauczanie  

 

3. Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze w 

mobidzienniku. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie 

przeznaczony na test) tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z 

komputera do innych domowników. Zasady poprawy oceny z testu sprawdzającego są 

zgodne z zapisami w obowiązującym Statucie Szkoły (WZO) 

4. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym 

terminie przez nauczyciela 

5. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę. 

6. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz. 

Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym 

terminie i z poprawy). 

7. Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

8. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

9. Ocenę niedostateczną za prace podlegające ocenie, wystawia się uczniowi, który nie 

oddaje prac w terminie określonym przez nauczyciela (po uprzednim zasięgnięciu 

informacji od wychowawcy lub/i rodzica, dlaczego uczeń nie wywiązuje się ze swojego 

obowiązku).Jeśli przesłanką są trudności techniczne związane np. ze stosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjne lub inne zasadne okoliczności, odchodzi się od 

oceny i uprzedza rodzica o konieczności sprawdzenia wiedzy ucznia w zakresie 

wyznaczonego materiału. Po czym uczeń ma przesłaną kolejną pracę terminową, a o 

ostatecznej ocenie decyduje procentowa skala przyjęta w Statucie. 

10. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod 

uwagę takie czynniki jak systematyczność i zaangażowanie ucznia, co ocenia nauczyciel. 

11. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i 

możliwości psychofizyczne wszystkich uczniów. 

12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego umieszczone zostaną w mobidzienniku.  

13. Czas przeznaczony na poprawę prac przez nauczyciela może zostać wydłużony. 

14. Modyfikacja programów nauczania. O wydzieleniu treści programowych decyduje 

nauczyciel. Możliwe jest przerzucenie czy też rozłożenie w czasie realizowanych treści. 

Umiejętności uczniów kształtowane są w etapach edukacyjnych, a efekt ma zostać 

osiągnięty na koniec cyklu. 


