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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAKRESU NAUK 

PRZYRODNICZYCH 

 

Cele Przedmiotowego Zakresu Oceniania z przedmiotów przyrodniczych 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w dziedzinie przedmiotów przyrodniczych. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy 

4. Dostarczenie rodzicom lub opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o 

postępach trudnościach i zdolnościach ucznia. 

5. Dostarczenie nauczycielowi informacji koniecznych do doskonalenia metod 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

I. Ocenianie 

1. Przedmiotem oceny są: 

A. Wiadomości i umiejętności wg: 

 Podstaw programowych 

B. Zaangażowanie w proces nauczania – uczenia się (aktywność) 

2. Ocenianiu podlegać będą: 

A. Wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), oceniane pod względem 

rzeczowości, stosowania fachowego słownictwa z zakresu przedmiotu oraz 

formułowania dłuższych wypowiedzi. Obowiązuje materiał z trzech ostatnich 

lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych – z całego działu. 

Wypowiedź ustna może mieć formę pisemną i nie dotyczyć całej klasy. 

B. Prace klasowe (przynamniej jedna w semestrze) przeprowadzone po 

zakończeniu działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace 

mogą mieć formę testu. Przyjmuje się wówczas skalę procentową przeliczaną na 

skale cyfrową wg następujących kryteriów: 

 

Celujący - powyżej 95 % punktów 

Bardzo Dobry - 90-94 % punktów 

Dobry - 75-89 % punktów 

Dostateczny - 50-74 % punktów 

Dopuszczający - 30-49 % punktów 

Niedostateczny - 0-29 % punktów 

 

C. Sprawdziany obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, zapowiedziane 

na ostatniej lekcji. Skala ocen będzie opracowana indywidualnie przy każdym 

sprawdzianie. 

D. Kartkówki z ostatniej lekcji , które mogą być niezapowiedziane. 

 

E. Prace domowe mogą podlegać ocenianiu na podstawie sprawdzenia 

wykonania wskazanych poleceń . 



F. Prace dodatkowe – plansze, schematy, wykresy – oceniane w skali dobry – 

celujący, a także w postaci plusów, które przeliczane są analogicznie do ocen za 

aktywność na lekcji. 

G. Za aktywność na lekcji uczeń otrzyma ocenę celującą gdy zgromadzi 

5plusow, bardzo dobrą, gdy zgromadzi 3 plusy; dobrą – gdy zgromadzi 2 plusy. 

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

4. Nauczyciel oddając prace pisemne obowiązany jest omówić najważniejsze 

błędy popełnione przez uczniów. 

5. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy pisemnej. 

6. Uczeń jest zobowiązany napisać wszystkie prace klasowe kończące 

poszczególne działy. W przypadku braku oceny z którejkolwiek z prac 

klasowych przy wystawianiu ocen nauczyciel brak oceny traktować będzie 

równoważnie z oceną zero. Jeżeli uczeń nie przyjdzie w umówionym terminie 

poprawy bądź zaliczenia pracy klasowej jest również równoważne z oceną zero- 

WZO. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych (długotrwała choroba lub inne przyczyny 

losowe, o których uczeń informuje nauczyciela indywidualnie) nie może napisać 

sprawdzianu w wyznaczonym terminie, ma obowiązek uzgodnić z nauczycielem 

na najbliższych zajęciach termin zaliczenia sprawdzianu. 

8. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (co najmniej tydzień) uczeń 

bezpośrednio po powrocie do szkoły nie podlega ocenianiu. 

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny otrzymanej na danym przedmiocie. Po 

poprawie pod uwagę brane są obie oceny. 

10. Uczniowi przysługuje raz w semestrze możliwość zgłoszenia 

nieprzygotowania, o ile fakt ten zostanie zgłoszony na początku lekcji. 

11. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, natomiast sposób 

prowadzenia, przy założeniu, że zachowana jest estetyka, jest indywidualną 

sprawą ucznia. 

12.Wystawienie oceny semestralnej i na koniec roku dokonuje się na podstawie 

ocen cząstkowych, przy pomocy średniej ważonej. Największą wagę mają 

oceny z prac klasowych – 3, sprawdziany-2, pozostałe oceny mają wagę 1. 

Kryteria oceniania śródrocznego i rocznego 

6,00-5,50– celujący 

5,49-4,50 – bardzo dobry 

4,49-3,50 – dobry 

3,49-2,50 – dostateczny 

2,49-1,80 – dopuszczający 

1,79-0,00 – niedostateczny 

13. Informacje o ocenie końcowej semestralnej lub rocznej będą podawane na 

jeden tydzień przed końcem klasyfikacji semestru/roku szkolnego. 



14.W przypadku, gdy uczeń chciałby uzyskać ocenę końcoworoczną wyższą od 

wynikającej z ustalenia nauczyciela, ma prawo przystąpić do testu końcowego, 

zawierającego materiał z całego roku. 

15. Pracę klasową można przełożyć tylko w przypadku nieobecności 

nauczyciela lub imprezy ogólnoszkolnej. Nowy termin pracy klasowej zostanie 

ustalony zgodnie z zasadami. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania- Statut 

szkoły. 

16. Roczna ocena końcowa ucznia uzyskującego wybitne osiągnięcia w 

olimpiadach przedmiotowych lub pokrewnych konkursach na szczeblu co 

najmniej okręgowym (wojewódzkim) będzie wystawiana przy uwzględnieniu 

rangi tego osiągnięcia. 

17. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli opuścił mniej niż 50% zajęć z danego 

przedmiotu i ma oceny ze wszystkich prac klasowych w danym semestrze , i nie 

są to oceny 0 . Jeżeli uczeń ma ponad 50% nieobecności i oceny ze wszystkich 

prac klasowych w danym semestrze- jest klasyfikowany. 

II. Zasady współdziałania z uczniem, rodzicami i pedagogiem. 

1. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i rodziców oraz musi być 

uzasadniona, gdy zachodzi taka konieczność. 

2. Prace klasowe i kartkówki są przechowywane w szkole do końca roku 

szkolnego. 

3. Nauczyciel prowadzi indywidualne rozmowy z uczniem o jego osiągnięciach 

i zagrożeniach (o 

przewidzianej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i rodziców na 

dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) 

4. Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez: 

 rozmowy indywidualne na życzenie rodzica, nauczyciela przedmiotu lub 

wychowawcy 

 informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec 

semestru lub roku szkolnego ma miejsce drogą pocztową (na dwa 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) 

 wywiadówki przewidziane w harmonogramie pracy szkoły 

 e-dziennik 

5. Rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym prowadzone są w 

indywidualnych przypadkach po uzgodnieniu z uczniem i rodzicami. 

III. Kryteria wymagań na dana ocenę: bieżącą, śródroczną i końcowo 

roczną zawiera załącznik . 

1. Kryteria oceny wiadomości i umiejętności są zamieszczone w załączniku nr 

1. 

2. Kryteria są dostępne dla uczniów, znajdują się w pracowni przedmiotowej. 

3. Kryteria uzupełnione są o standardy wymagań egzaminacyjnych, uczniowie 

zostali z nimi zapoznani i według nich są oceniani. 

4. Kryteria ocen ze sprawdzianu testowego: 



 Udzielenie poprawnej odpowiedzi w pytaniu zamkniętym - 1 punkt 

 Nieprawidłowa odpowiedź lub jej brak - 0 punktów 

 Punktacja za udzielenie odpowiedzi w pytaniu otwartym określona 

zostanie w teście przy każdym tego typu pytaniu 

5. Sprawdziany o innej formie niż test wyboru mają kryteria oceny i skalę 

punktacji poszczególnych 

zadań ustaloną każdorazowo przez nauczyciela przedmiotu. 

6. Kryteria ocen wypowiedzi ustnych: 

 Celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wypowiedź 

wyczerpuje zagadnienie w zakresie podstawy programowej, zawiera 

własne przemyślenia i oceny istotne dla tematu; 

 Bardzo dobry – odpowiedź w większości jest wyczerpująca w zakresie 

programowym, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków 

między nimi, odpowiedź samodzielna 

 Dobry – odpowiedź w większości samodzielna, zawiera treści 

wykraczające poza podstawowe, poprawna w większości pod względem 

języka fachowego, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia 

 Dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować 

i wyjaśnić na typowych przykładach, odpowiedź odbywa się przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe 

 Dopuszczający – uczeń prezentuje wiadomości elementarne, czyli wiedzę 

niezbędną do dalszej realizacji celów przedmiotu, podaje proste 

przykłady, definicje, możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie 

wiedzy merytorycznej jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna 

podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi 

 Niedostateczny – odpowiedź nie spełnia wymagań podanych dla 

kryteriów w oceny dopuszczającej lub rezygnacja z odpowiedzi. 

7. Prace domowe. 

A. Krótkoterminowe – podlegają kontroli bieżącej, a ich łączna ocena 

dokonywana jest przed klasyfikacją śródroczna lub końcową 

B. Długoterminowe – każda podlega kontroli i ocenie wg skali obowiązującej 

dla odpowiedzi ustnych. 

Ocenie podlegają: 

- planowanie działań koniecznych do wykonania zadania 

-  systematyczne gromadzenie materiału 

-  opis materiału (stopień wyczerpania tematu, zastosowana nomenklatura, 

poprawność 

merytoryczna) 

-  ciekawa i estetyczna prezentacja pracy 

Praca otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy jest wykonana niestarannie, zawiera 

błędy rzeczowe na 



poziomie podstawowym, uczeń nie potrafi omówić pracy, wskazać źródła 

informacji. 

C. Uczeń jest zobowiązany uzasadnić nieprawidłowości z wykonaniem pracy 

domowej lub wykonać 

ją w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

IV. Procedury odwołania od ocen śródrocznych i końcowo- rocznych 

zawarte SA w WZO- Statut 

I LO w Giżycku. 

V. Narzędzia i zasady pomiaru osiągnięć uczniów. 

1. Obowiązujące formy kontroli: 

-  wypowiedź ustna w przypadku geografii połączona z lokalizacją zjawisk na 

mapie 

- wypowiedź pisemna (praca klasowa, test, rozprawka, sprawdzian) 

- praca domowa 

2. Prace nadobowiązkowe 

-  aktywność na zajęciach 

-  opracowanie referatu 

-  przygotowanie zajęć 

-  napisanie pracy teoretycznej 

-  wykonanie pracy badawczej 

-  wykonanie pomocy dydaktycznej 

-  zapoznanie się z publikacją 

-  aktywność poza programowa (udział w kołach zainteresowań, konkursach, 

olimpiadach) 

3. Ilość i zakres tematyczny testów, sprawdzianów i rozprawek zależy od profilu 

klasy i liczby godzin 

dydaktycznych na realizację treści kształcenia w danych roku szkolnym 

(decyzje podejmuje 

nauczyciel i umieszcza w ramowym rozkładzie materiału). 

VI. Nadobowiązkowe formy kontroli 

1. Aktywność na zajęciach lekcyjnych obejmuje w szczególności: 

- Zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii 

-  Pracę w grupie 

- Poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć 

2. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji oraz 

zainteresowaniu nim 

słuchaczy. 

3. Przygotowanie zajęć polega na przygotowaniu scenariusza zajęć lekcyjnych 

lub pozalekcyjnych 

według wskazówek nauczyciela oraz przeprowadzeniu ich w jego obecności. 

4. Wykonanie pomocy dydaktycznej obejmuje jej samodzielne opracowanie i 

sporządzenie (ocenia się 

walory dydaktyczne, metodę wykonania i estetykę) 



5. Zapoznanie się z publikacją polega na przeczytaniu pracy popularnonaukowej 

lub akademickiej, 

opracowaniu jej streszczenia i dyskusji z nauczycielem na poruszany temat. 

6. Przeprowadzenie wywiadu obejmuje działania związane z jego 

przygotowaniem merytorycznym 

oraz rejestracją. 

7. Aktywność poza programowa obejmuje: 

- Inicjację i udział w organizacji warsztatów, seminariów, konkursów, 

wycieczek terenowych itp. 

Z zakresu nauk przyrodniczych 

-Udział w konkursach i olimpiadach 

 

 

 Wymagania edukacyjne i warunki uzyskania poszczególnych ocen  

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych:  

• ocena celująca Wymagania dotyczą wiedzy i umiejętności wynikających z 

indywidualnych zainteresowań ucznia, są trudne do opanowania i twórcze 

naukowo. Uczeń potrafi organizować swoją wiedzę (porządkować, 

klasyfikować, uzupełniać); wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny 

i spójny; bezbłędnie posługuje się nazewnictwem biologicznym; posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów biologicznych 

związanych z otaczającą rzeczywistością lub osiąga sukcesy w różnorodnych 

szkolnych i pozaszkolnych formach rywalizacji, które obejmują zagadnienia 

związane z biologią.  

• ocena bardzo dobra Wymagania obejmują treści kształcenia, które zawierają 

elementy najtrudniejsze, najbardziej złożone, kreatywne, ważne do opanowania, 

wymagające korzystania z różnych źródeł informacji, uczeń samodzielnie 

rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności, sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować je przy rozwiązywaniu zadań 

nietypowych, również problemowych. Potrafi, w razie potrzeby, samodzielnie 

uzupełnić braki w swojej wiedzy.  

• ocena dobra Wymagania dotyczą opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności zawartych w programie nauczania w sposób zadowalający. Uczeń 

posiada dobrą orientację w zakresie zdobytej wiedzy i poprawnie ja stosuje. 

Sprawnie posługuje się terminologią biologiczną, poprawnie i samodzielnie 

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne (o średnim poziomie 

złożoności), zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego 

rozwiązywania zadania lub problemu, umiejętnie dokonuje porównań.  

• ocena dostateczna Wymagania obejmują treści kształcenia, które są niezbędne 

w uczeniu biologii, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności ucznia, 

stosunkowo łatwe do opanowania przez wszystkich uczniów, a więc o 



niewielkim stopniu złożoności, dające się wykorzystać w wielu sytuacjach, 

uniwersalne. Uczeń wykazuje znajomość podstawowej terminologii 

biologicznej, rozumie teorie i procesy biologiczne, uwzględnione w programie, 

a także rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności.  

• ocena dopuszczająca Uczeń opanował te partie materiału, których 

zrozumienie jest niezbędne na danym etapie kształcenia oraz. konieczne do 

kontynuowania dalszej nauki biologii, nastawione głównie na wiadomości, a nie 

umiejętności. Dotyczą wiedzy na poziomie podstawowym, ale 

niewyczerpującym, w której występują braki, one jednak nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. 

Uczeń potrafi odtworzyć podstawowe wiadomości, o niewielkim stopniu 

złożoności i zastosować je w sytuacjach nieskomplikowanych i typowych, 

rozwiązywać proste zadania.  

• ocena niedostateczna Uczeń nie zdobył obowiązującej wiedzy podstawowej. 

Nie potrafi odtworzyć wiadomości z pamięci lub odtwarzając je popełnia błędy 

rzeczowe. Jeśli nawet odtworzy wiadomości poprawnie, to nie potrafi ich 

zastosować w sytuacjach nieskomplikowanych i typowych, nie rozwiązuje 

najprostszych zadań. Brak podstawowych wiadomości uniemożliwia dalsze 

zdobywanie wiedzy z biologii.  

Uwaga: Wymagania na stopień wyższy mieszczą w sobie wszystkie wymagania 

na stopień niższy. Przechodzenie z niższego poziomu osiągnięć uczniów do 

wyższego polega przede wszystkim na: podnoszeniu sprawności w zdobywaniu, 

selekcji i w prezentacji informacji biologicznej; uzupełnianiu zasobu 

stosowanych terminów biologicznych; zwiększaniu stopnia złożoności zadań, 

podnoszeniu sprawności i samodzielności w ich rozwiązywaniu; wzbogaceniu 

możliwości praktycznego zastosowania wiedzy biologicznej.  
. 


