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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH   

 

 

1.  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO)  

     Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sopocie. 

2.  Obowiązuje liczbowy system oceniania w skali od 1 do 6. 

OCENA „-” (tymczasowa) 

- wystawiana jest uczniowi, który był nieobecny na teście, pracy klasowej, sprawdzianie,   

   zapowiedzianej kartkówce  lub z powodu  nieobecności  nie oddał pracy domowej 

- uczeń ma obowiązek poprawy oceny „-” w terminie tygodnia 

 

3.  Ocenianiu podlegają przede wszystkim wiedza, umiejętności ucznia, przygotowanie do lekcji,   

     aktywność, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków, samodzielne   

     rozwiązywanie problemów, obowiązkowe i dodatkowe prace domowe. 

4.  Formy oceniania wiedzy i umiejętności ucznia: 

 akcje sprawdzające – czyli m.in. próbne testy gimnazjalne, testy diagnozujące, prace pisemne 

dłuższe niż 1h lekcyjna 

 prace klasowe (każda praca pisemna trwająca 1h lekcyjną) – przeprowadzane będą po 

zakończeniu działu i poprzedzone lekcją powtórzeniową przygotowującą do pracy klasowej, 

zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane w terminarz do dziennika Librus;  

 sprawdziany (sprawdzian wiedzy, trwający dłużej niż 10 min. – krócej niż 45 min.) – 

obejmujące zakres materiału z kilku tematów lekcyjnych, zapowiadane tydzień wcześniej i wpisane                        

w terminarz do dziennika Librus;  

 kartkówki (10 minutowe sprawdzenie wiedzy z 3 ostatnich tematów lekcji, mogą być 

zapowiedziane lub niezapowiedziane) 

 odpowiedzi ustne - obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji lub z całego działu  

 prace domowe – w zależności od rozpiętości i trudności zadań mogą być krótkoterminowe  

lub długoterminowe (np. zeszyt ćwiczeń, referaty, inne dodatkowe prace o podwyższonym stopniu 

trudności) 

 prace przekrojowe (m.in. projekt przygotowany w domu, prezentacja multimedialna, plansze 

edukacyjne itp.) 

 praca na lekcji – m.in. zadania rachunkowe robione przy tablicy,  praca w grupach, 

samodzielne opracowanie pytań/zadań na podstawie pracy z podręcznikiem; karty pracy na lekcji; 

 doświadczenia – każde samodzielnie wykonane (lub z pomocą nauczyciela)  wraz z jego 

interpretacją, wnioskami itp. 
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 aktywność – za różne formy aktywności na lekcjach stawiane będą plusy (znak graficzny +); 

trzy plusy – ocena bardzo dobra; 

 przygotowanie do lekcji – np. za brak zeszytu, ćwiczeń uczeń dostaje „np” (ilość 

nieprzygotowań do lekcji  w okresie  zależy od siatki godzin z danego przedmiotu) 

 osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 

5.  W przypadku pisemnych testów, prac klasowych, sprawdzianów oraz kartkówek przyjmuje się   

     skalę procentową przeliczaną na oceny liczbowe wg kryteriów: 

        100%        - ocena celująca 

  99%  -  90%   - ocena bardzo dobra 

  89%  -  75%   - ocena dobra 

  74%  -  55%   - ocena dostateczna 

  54%  -  35%   - ocena dopuszczająca 

  34%  -  0         - ocena niedostateczna 

      Dla uczniów z upośledzeniem lekkim przyjmuje się następującą skalę: 

100%  -  90%   - ocena celująca 

  89%  -  75%   - ocena bardzo dobra 

  74%  -  55%   - ocena dobra 

  54%  -  35%   - ocena dostateczna 

  34%  -  20%   - ocena dopuszczająca 

  19%  -  0         - ocena niedostateczna 
 

       Nauczyciel oddaje testy, prace klasowe, sprawdziany w terminie  do dwóch tygodni. 
 

6.  Przygotowanie ucznia do zajęć: 

 uczeń przed lekcją może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy: testów, prac 

klasowych, sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek, długoterminowych prac domowych), ale nie 

częściej niż 1 raz w ciągu okresu (zależy to od siatki godzin z danego przedmiotu); nieprzygotowanie 

do lekcji rozumiemy jako: brak zeszytu, brak ćwiczeń, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do 

odpowiedzi, brak materiałów potrzebnych do zajęć; 

 jeżeli uczeń jest nieobecny na teście, pracy klasowej, sprawdzianie, zapowiedzianej kartkówce 

(minimum 5 dni szkolnych usprawiedliwionych) to od momentu przyjścia do szkoły zobowiązany jest 

napisać je w ciągu 1 tygodnia, w terminie ustalonym z nauczycielem; jeśli nie wykaże chęci pisania 

pracy, nauczyciel wystawia mu ocenę niedostateczną z danej pracy pisemnej; 

 jeżeli uczeń był nieobecny na lekcjach z przyczyn losowych (minimum 5 dni szkolnych 

usprawiedliwionych), to od momentu przyjścia do szkoły zobowiązany jest w ciągu 1 tygodnia  

uzupełnić zaległy materiał, notatki, prace domowe i uzgodnić z  nauczycielem  dodatkowy termin 

pisania prac pisemnych ( kartkówki zapowiedziane, sprawdziany, prace pisemne, testy próbne) itp. 
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7.  Formy i sposoby poprawiania ocen cząstkowych: 

 

 uczeń ma prawo poprawić dowolną ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu, wówczas 

uzyskuje na jej poprawę 1 tydzień (od dnia oddania sprawdzonych prac), ale wcześniej powinien 

zgłosić chęć takiej poprawy nauczycielowi; forma poprawy jest pisemna i odbywa się po lekcjach                                                

w terminie uzgodnionym z nauczycielem; do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się 

ocenę poprawioną; do poprawy oceny uczeń podchodzi tylko 1 raz; 

 po otrzymaniu oceny niedostatecznej z odpowiedzi (m.in. z rozwiązania zadania na tablicy), 

uczeń w ciągu tygodnia może ją poprawić, ale wcześniej powinien zgłosić chęć takiej poprawy 

nauczycielowi; do poprawy oceny uczeń podchodzi tylko 1 raz; 

 w przypadku nieuczciwej postawy (np. ściąganie, rozmowy) w czasie trwania testu, pracy 

klasowej, sprawdzianu, kartkówki uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy;  

 w przypadku nieobecności na teście, pracy klasowej, sprawdzianie czy zapowiedzianej 

kartkówce z przyczyn losowych (np. choroba – minimum 5 dni usprawiedliwionych), uczeń ma 

obowiązek napisać ją w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły (termin uzgadnia z 

nauczycielem); do czasu zaliczenia pracy pisemnej w dzienniku będzie widniała tymczasowa ocena - 

(minus); 

 w przypadku spóźnienia na test, pracę klasową, sprawdzian czy zapowiedzianą kartkówkę 

uczeń zalicza ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem; jeżeli uczeń nie pojawi się na zaliczeniu w 

danym terminie wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną; 

 oceny z kartkówek nie podlegają poprawie; 

 nieusprawiedliwiona nieobecność na wszelkich pracach pisemnych równa się ocenie  

niedostatecznej 

8.  Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny cząstkowe. 

9.  Wystawienie oceny końcowo-rocznej / semestralnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych,   

     biorąc pod uwagę ich średnią ważoną: 

      Waga ocen: 

      6 – konkursy (znaczące lokaty), testy 

      5 – prace klasowe 

      4 – sprawdziany  

      3- odpowiedzi z całego działu 

      3 – kartkówki, prace przekrojowe 

      2 – odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji 

      1 – aktywność 
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10.  Warunki i tryb uzyskania oceny końcowo-rocznej / semestralnej wyższej niż przewidywana: 

 uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko                                                                

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o 

którą się ubiega lub od niej wyższa; 

 uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na danym przedmiocie, nie są one 

efektem wagarowania; 

 frekwencja ucznia na zajęciach nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

 poprawiał na bieżąco wszystkie testy, prace klasowe, sprawdziany itp.; 

 uczeń skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym zajęć 

wyrównawczych i konsultacji indywidualnych; 

 miesiąc przed wystawieniem ocen uczeń stara się uzyskiwać oceny bieżące zgodne z   

przedmiotowymi kryteriami oceniania umożliwiającymi wystawienie wyższej oceny niż   

przewidywana. 

11.  Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na I okres, musi nadrobić materiał i zaliczyć go w   

       wyznaczonym przez nauczyciela terminie (nie dłużej niż w przeciągu 2 miesięcy). 

12. Uczeń nie ma możliwości poprawienia ocen z prac pisemnych na tydzień przed klasyfikacją.  

 

 

Wymagania edukacyjne z chemii/ biologii 
 

Wymagania konieczne (K) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi 

świadome korzystanie z lekcji   i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego. Uczeń potrafi 

rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. Zdobyte wiadomości  i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki 

chemii/ biologii i przydatne w życiu codziennym. 

 

Wymagania podstawowe (P) określają: wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do 

opanowania, użyteczne w życiu codziennym  i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie. Uczeń przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. 

 

Wymagania rozszerzające (R) określają: wiadomości i umiejętności średnio trudne, wspierając 

tematy podstawowe, rozwijane na wyższym etapie kształcenia. Uczeń potrafi rozwiązywać typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, Internetu. 

 

       

Wymagania dopełniające (D) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze 

problemowym, zaliczane najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia. Uczeń projektuje i 

wykonuje doświadczenia chemiczne/ biologiczne, rozwiązuje złożone zadania rachunkowe (np. 
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wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawia wiadomości ponadprogramowe 

związane tematycznie z treściami  nauczania. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

 umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy oraz rozwiązuje samodzielnie 

zadania wykraczające poza program nauczania, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na poziomie powyżej 

rejonowego, 

 sprostał wymaganiom KPRD. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe oraz sprawnie 

posługuje się zdobytymi – wiadomościami, 

 jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych, nietypowych sytuacjach. 

 rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 

 sprostał wymaganiom KPRD. 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

 poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne. 

 sprostał wymaganiom KPR. 
 

Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania, 

 potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

 zna podstawowe wzory (dotyczy chemii) 

 sprostał wymaganiom KP. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, 

ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

 zna podstawowe prawa (dotyczy chemii), 

 potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie chemiczne, 

 sprostał wymaganiom K. 
 

Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

 nie zna podstawowych praw (dotyczy chemii), pojęć; 

 nie sprostał wymaganiom K. 
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Dostosowanie PZO z chemii/biologii do możliwości uczniów ze specjalnymi 

wymaganiami edukacyjnymi : 

 dysortografia – błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę, 

 dysgrafia – prace pisemne będą ocenianie tylko merytorycznie, ocenie nie podlega 

szata graficzna, w skrajnych przypadkach uczeń będzie oceniany ustnie, 

 dysleksja (problemy z czytaniem, przestawianiem cyfr) – jeśli uczeń w obliczeniach 

przestawi kolejność cyfr rozwiązanie zadania będzie uznane za poprawne, czas 

wykonania prac pisemnych będzie wydłużony, na jednakowych prawach ocenia się 

brudnopis i czystopis, uwzględnia się wysiłek włożony w napisanie pracy, na 

niektórych pracach klasowych i sprawdzianach dopuszcza się korzystanie z 

kalkulatorów, 

 dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu - ocenie podlega przede wszystkim tok 

rozumowania, a nie techniczna strona liczenia (skłonność do przestawiania kolejności 

cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny). Dostosowanie wymagań będzie, więc 

dotyczyło tylko formy sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu 

toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny -wystawienie uczniowi 

oceny pozytywnej.  

 dysfunkcje słuchu – obniżamy kryteria ocen (na które mają one wpływ) zgodnie z 

zaleceniami poradni, np. w pracach pisemnych wyłącza się pytania i zadania o 

rozbudowanej treści oraz ogranicza się pytania zadawane ustnie, 

 upośledzenie umysłowe - w klasach integracyjnych stosuje się zasady zawarte w 

dokumencie „Szczegółowe zasady WZO dotyczące uczniów z upośledzeniem 

umysłowym”, przyjmując za punkt wyjścia dostosowanie materiału do ich 

możliwości, 

 różne formy niesprawności ruchowej – obniżenie wymagań w rozwiązywaniu 

niektórych zadań z geometrii 

 innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni. 

 

Prace pisemne, sprawdziany, testy i kartkówki oceniane są według dostosowanej skali: 

90% - 100% - stopień celujący 

75% - 89% - stopień bardzo dobry 

55% - 74% - stopień dobry 

35% - 54% - stopień dostateczny 

20% - 34% - stopień dopuszczający 

0% - 19% - stopień niedostateczny 

 

 

Opracowanie: 

Zespół nauczycieli bloku matematyczno- przyrodniczego 

Sopot, 30.08.2016 


