
                        PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA        01.09.2016 

PRZYRODA 

 
1. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WAGA 

POSZCZEGÓLNYCH OCEN CZĄSTKOWYCH:  
projekt edukacyjny, praca klasowa, test diagnozujący – waga 6  

zadania domowe, kartkówki, aktywność, praca w zespołach, referat  – waga 4  

 

2.  W ocenie testów podsumowujących i sprawdzianów obowiązuje następujący wskaźnik 

przeliczenia punktów uzyskanych przez ucznia w pracy na oceny:  
0– 29% - niedostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

51% - 74 % - dostateczny 

75% - 84% - dobry 

85% - 100% - bardzo dobry 

90% + zadania dodatkowe – celujący 

 

      Prace klasowe podsumowujące oraz zapowiadane sprawdziany są obowiązkowe . Uczniowie 

nieobecni piszą je na pierwszej lekcji na której są obecni lub w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. Nienapisanie prac w drugim terminie jest równorzędne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 

3. POPRAWY: W semestrze można raz poprawić każdą pracę klasową w ustalonym z nauczycielem 

terminie. 

 uczeń z poprawy otrzymuje ocenę wyższą: następuje zamiana oceny z wpisem poprawa ( 

słabsza znika), 

 uczeń z poprawy otrzymuję ocenę słabszą : jest wpisywana do dziennika ale  nie liczy się 

do średniej. 

 

4.  Uczeń może w semestrze zgłosić dwa  nieprzygotowania do lekcji bez podawania 

przyczyny ( nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, prac klasowych i innych prac z 

wyznaczonym terminem np. referatów). Uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco wiadomości i notatki 

z zajęć, które opuścił( bez względu na przyczynę). 

 

5. KRYTERIA USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ/ROCZNEJ:  

Ocena semestralna oraz roczna jest wystawiana według zasady zaokrąglania: od 0,50 w górę. 

Wyjątek stanowi ocena dopuszczająca, którą można otrzymać po uzyskaniu średniej 1,7. 

  

Ocena roczna: średnia ważona ocen z całego roku. 

 

Podstawą klasyfikowania jest uzyskanie przynajmniej po jednej ocenie z każdej wagi. 

 

Prawo do poprawy  proponowanej przez nauczyciela oceny śródrocznej i roczną:   forma pisemna z 

materiału obejmującego semestr lub cały rok wg zasad pracy klasowej. 

 

6. ZASADY UWZGLĘDNIANIA SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ PRZY USTALANIU OCENY 

ROCZNEJ:  
Ocenę semestralną i roczną podnoszą udokumentowane sukcesy na olimpiadach i konkursach 

przyrodniczych.  

 

7. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN NA ZAKOŃCZENIE CYKLU NAUCZANIA PRZYRODY: 
Klasa II – waga 4  

Klasa III – waga 6 


