
Kryteria ocen z przyrody, biologii, chemii  

 

I. Ocenianie bieżące: 

Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w 

zakresie w/w przedmiotów w ciągu semestru i całego roku szkolnego. Uczeń otrzymuje oceny 

bieżące za: 

 aktywność na lekcji, 

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustne, 

 zadania, 

 sprawdziany pisemne, 

 pracę z instrukcją, mapą, atlasem, posługiwanie się przyrządami, takimi jak lupa, 

kompas, lornetka, mikroskop,  

 uzupełnianie kart pracy, czyli sposób dokumentowania działań oraz współpracę  

w grupie, dokładność wykonywanych czynności, dbałość o bezpieczeństwo własne  

i innych,  

 zadania długoterminowe /hodowle, doświadczenia, projekty itp./ 

 

Sprawdziany pisemne są oceniane systemem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg 

następujących kryteriów:  

 0% - 30% pkt - niedostateczny  

 31% - 50% pkt - dopuszczający  

 51% - 70% pkt - dostateczny  

 71% - 85% pkt - dobry  

 86% - 95% pkt - bardzo dobry 

 96% - 100%pkt – celujący.  

Ponadto ocenę 6 można przyznać za wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań oraz 

za udział w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 

 

II. Ocenianie śródroczne i roczne 

Ocena śródroczna oraz roczna nie jest średnią ocen bieżących uzyskanych w danym 

semestrze/roku!! 

 



III. Obowiązki i prawa ucznia: 

1. Uczeń powinien posiadać na lekcji: 

a. podręcznik, 

b. zeszyt, 

c. przybory szkolne. 

2. Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe  i być przygotowany do zajęć. 

3. Brak zdań nauczyciel odnotowuje w dzienniku /uwagi o zachowaniu/, będą miały wpływ 

na końcową ocenę z zachowania /stosunek do obowiązków szkolnych. 

4. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć dwa razy w semestrze. 

Nieprzygotowanie do zajęć należy zgłosić na samym początku lekcji. 

5. Każde następne nieprzygotowanie jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

6. Za szczególnie aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać „+” w rubryce aktywność. 

Pięć takich „+” jest równoważnych ocenie bardzo dobrej. 

7. Sprawdziany pisemne odbywają się po każdym zakończonym dziale i są zapowiadane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Nieobecność na sprawdzianie nie zwalnia z obowiązku pisemnego wykazania się 

umiejętnościami z danej partii materiału. Dodatkowy termin należy ustalić z nauczycielem. 

9. Kartkówki obejmują mniejszą cześć materiału i nie muszą być zapowiedziane. Z kartkówki 

nie można otrzymać oceny celującej.  

10. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi można poprawić. Formę 

poprawy oceny i datę ustala z nauczycielem.  

 

Opracowała      …………………………………………. 

Teresa Skrzypek     Data i podpis ucznia i rodzica 

 


