
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH 

BIOLOGIA, CHEMIA , FIZYKA, GEOGRAFIA 

 

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WOJCIECHA 

KĘTRZYŃSKIEGO W GIŻYCKU 
   

 

 

Opracowane na podstawie: 

 

1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

liceum ogólnokształcącego. 

2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 

22 .lutego 2019 r. a sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy szkół publicznych. 

3. Statutu I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. 

4. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 
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I. CELE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA 
 

1. Poinformowanie uczniów 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. 

 

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA OCENIANIA 
 

1. System zgodny z WZO. 

2. Ocenie podlegają: 

 prace klasowe 

 sprawdziany 

 kartkówki 

 odpowiedzi ustne 

 aktywność na lekcji 

 praca ucznia poza lekcją (np. plansze, schematy, wykresy) 

 udział w konkursach i olimpiadach 

 próbne matury 

 badanie wyników nauczania 

     3.    Na ocenę z odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej ma wpływ, poza wiedzą również, poprawne 

            stosowanie języka przedmiotów przyrodniczych, stopnia wyczerpania tematu, poprawność 

            rysunku, zapisu toku rozumowania. 

 

III. OCENIANIE 
 

1. Przedmiotem ocen są: 

A) wiadomości i umiejętności wg podstawy programowej 

B) zaangażowanie w procesie 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 formułowanie dłuższych wypowiedzi. 

Obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

B) Prace klasowe ( przynajmniej jedna w semestrze) przeprowadzone po zakończeniu działu, 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Mogą mieć formę testu. 

Przyjmuje się skalę procentową przeliczoną na skalę cyfrową wg następujących kryteriów: 

   

 

           Celujący         -100-95% punktów 

           Bardzo dobry   -90-94% punktów 

           Dobry               -75-89% punktów 

           Dostateczny     - 50-74% punktów 

           Dopuszczający –30-49%punktów 

           Niedostateczny –0-29 % punktów 

 

          C) Sprawdziany obejmują materiał z trzech ostatnich tematów, zapowiedziane na ostatniej       

           lekcji. Skala ocen będzie opracowana indywidualnie przy każdym sprawdzianie. 

           



          D) Kartkówki z ostatniej lekcji mogą być nie zapowiedziane. 

            

           E) Prace domowe mogą podlegać ocenianiu na podstawie sprawdzenia wskazanych poleceń. 

           Za nie zgłoszenie braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń                    

           nie umie rozwiązać zdań z pracy domowej, przedstawia próbę ich rozwiązania. Jeżeli uczeń 

           źle rozwiąże zadanie , to nie otrzymuje oceny niedostatecznej. 

       

           F) Praca dodatkowa- plansze, schematy, wykresy – oceniana w skali dobry-celujący, 

           a także  w postaci plusów, które przeliczane są analogicznie do ocen za aktywność na lekcji. 

          Za aktywność na lekcji uczeń otrzyma ocenę celującą gdy zgromadzi 5 plusów; bardzo dobrą 

          gdy zgromadzi 3 plusy; dobrą – gdy zgromadzi 2 plusy. 

 

  uczeń może raz w ciągu semestrze być nieprzygotowany do lekcji bez podania powodu. 

  Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń i 

sprawdzianów. 

  Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, natomiast sposób prowadzenia, 

przy założeniu, że zachowana jest estetyka   

 

IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE 

OCENY 
  

Ocena celująca- wymagania dotyczą wiedzy i umiejętności trudnych do opanowania i twórczych 

naukowo. 

Uczeń potrafi: 

 organizować swoją wiedzę (porządkować, klasyfikować, uzupełniać) 

 wypowiadać się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny 

 bezbłędnie posługuje się nazewnictwem przedmiotów przyrodniczych 

 posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów przyrodniczych 

związanych z otaczającą rzeczywistością 

 rozwiązywać zadania nietypowe o dużym stopniu trudnościach 

 osiąga sukcesy w różnorodnych szkolnych i pozaszkolnych formach rywalizacji ,które 

obejmują  zagadnienia z zakresu przedmiotów przyrodniczych. 

 

Ocena bardzo dobra- wymagania obejmują treści kształcenia, które zawierają elementy 

zawierające najtrudniejsze, najbardziej złożone, kreatywne, ważne do opanowania , wymagające 

korzystania z różnych źródeł informacji. 

Uczeń potrafi: 

 samodzielnie rozwiązywania zadań o wysokim stopniu zależności 

 sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami do rozwiązywania  zadań nietypowych i 

problemowych 

 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 podsiada dobrą orientację w zakresie 

zdobytej wiedzy i  poprawnie ją stosuje 

Uczeń potrafi: 

 sprawnie posługuje się terminologią nauk przyrodniczych 

 poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne (o średnim 

poziomie trudności 

 zachować dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązania zadania lub 

problemu 

 umiejętnie dokonywać porównań 



 

Ocena dostateczna- wymagania obejmują treści kształcenia, które są niezbędne w uczeniu nauk 

przyrodniczych, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności ucznia , stosunkowe łatwe do 

opanowania przez wszystkich uczniów, a więc o niewielkim stopniu zależności, dając się 

wykorzystać w wielu sytuacjach, uniwersalne 

Uczeń wykazuje znajomość podstawowej terminologii przyrodniczej, rozumie teorie i procesy 

przyrodnicze, 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, nastawione głównie na 

wiadomości , a nie umiejętności. Dotyczą wiedzy na poziomie podstawowym, ale nie 

wyczerpującym, 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 zależności 

 zastosować posiadaną wiedzę w sytuacjach nieskomplikowanych i typowych 

 rozwiązać proste zadania. 

 

Ocena niedostateczna- uczeń nie zdobył obowiązującej wiedzy podstawowej. Nie potrafi 

odtworzyć wiadomości z pamięci lub odtwarzając je popełnia błędy rzeczowe. Nie potrafi 

zastosować posiadanej wiedzy w sytuacjach nieskomplikowanych typowych, nie rozwiązuje 

najprostszych zadań. Brok podstawowej wiedzy uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy. 

 

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 prezentacji informacji., uzupełnianiu zasobu 

stosowanych terminów, zwiększeniu złożoności zadań, podnoszenie sprawności i samodzielności w 

ich rozwiązywaniu, wzbogacaniu możliwości praktycznego zastosowania wiedzy 

 

V. OCENA UCZNIA ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI 
- według zaleceń PPP, 

- zgodnie z wytycznymi CKE 

 

VI. UDOSTĘPNIANIE PRAC PISEMNYCH UCZNIOM I RODZICOM. 
 

 Prace klasowe są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. 

 Rodzice przez cały rok szkolny mają prawo wglądu do prac klasowych 

 Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu swoją pracę lub poza lekcją 

 Uczeń może sfotografować swoją pracę. 

 Zabrania się upubliczniania skopiowanych prac. 

 

VII. TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD PROPONOWANEJ PRZEZ 

NAUCZYCIELA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ 
 

- zgodnie z zasadami WZO. 

 

VIII. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW. 
 

 Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli w każdym semestrze jego frekwencja na zajęciach 

szkolnych wynosi 50% i przystąpił do pisania wszystkich zaplanowanych sprawdzianów i 



prac klasowych. 

 Ocena roczna oparta jest na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku 

szkolnego. 

 Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na semestr ma obowiązek zaliczyć wszystkie 

prace klasowe w ustalonym z nauczycielem terminie ( nie później niż do końca marca). 

 Nie zaliczenie I semestru jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej na 

zakończenie roku szkolnego. 

 Poszczególne oceny cząstkowe mają swoją wagę, czyli „wartość”: 

 prace klasowe: waga  5 

 sprawdziany :waga 3 

 kartkówki, odpowiedzi ustne : waga 1 

 inne formy oceniania :waga 1 

 ocenę końcową ustala się według wzoru: 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

niedostateczną ,          jeżeli średnia ważona zawarta jest ( 1,00-1,79) 

dopuszczającą            jeżeli średnia ważona zawarta jest ( 1,80--2,49) 

dostateczną,               jeżeli średnia ważona zawarta jest ( 2,50-3,49) 

dobrą,                        jeżeli średnia ważona zawarta jest ( 3,50-4,49) 

bardzo dobrą,            jeżeli średnia ważona zawarta jest ( 4,50-5,49) 

celującą.                    jeżeli średnia ważona zawarta jest ( 5,50-6,00) 

 

  Ocena końcowa lub semestralna może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o 

jeden wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach przedmiotowych. 

 Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub laureaci lub 

finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują ocenę celującą na pierwszy semestr  lub na 

zakończenie roku szkolnego. 

 Jeżeli uczeń nie zgadza się z proponowaną oceną semestralną lub końcoworoczną , ma 

prawo do pisemnego egzaminu sprawdzającego. 

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE PRAC PISEMNYCH UCZNIOM, ICH RODZICOM 

LUB PRAWNYM OPIEKUNOM 
 

1. Prace klasowe i sprawdziany są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. 

2. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu swoją pracę lub poza lekcją 

3. Uczeń może sfotografować swoją pracę. 

4. Zabrania się upubliczniania skopiowanych prac. 

5. Rodzice przez cały rok szkolny mają prawo wglądu do prac klasowych 

 

IX. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O WZO. 
 

 Na początku roku szkolnego (na pierwszej lekcji oraz pierwszym zebraniu z rodzicami). 

Nauczyciel zapoznaje uczniów, rodziców z zasadami PZO oraz odnotowuje to w dzienniku 

lekcyjnym. 

 PZO  znajduje się na stronie internetowej szkoły i u nauczyciela. 

 


