
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA STOSOWANY NA LEKCJACH BIOLOGII, 

CHEMII, FIZYKI I GEOGRAFII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GARWOLINIE 

 

 

     Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z ustawą o systemie oświaty z 1991 r.(Dz. U.   z 

2007 r. Nr 80 poz. 542), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami oraz 

Wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

Zasady i sposoby oceniania:  

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności: 

�  prace klasowe 

� sprawdziany  

� kartkówki 

� testy 

� odpowiedzi ustne 

� praca na lekcji 

� praca domowa 

� praca grupowa 

� samodzielna praca ucznia nad projektami, referatami itp. 

� aktywność ucznia podczas lekcji 

� projekt  

� aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach 

 

2. Oceny za poszczególne formy aktywności są odnotowane w dzienniku lekcyjnym przez 

nauczyciela 

3. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 

5. Ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż po 

upływie14 dni roboczych od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się 

przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela 

6. Uczniowie po zapoznaniu się z pracą, analizie błędów i omówieniu pracy zwracają ją 

nauczycielowi. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel umożliwia wgląd w pracę i 

uzasadnia ocenę 

7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca 

danego roku szkolnego 

8. Przywilej uczniowski zwany szczęśliwym numerkiem nie dotyczy zapowiedzianych prac 

pisemnych i prac domowych 



9. Jeżeli uczeń opuścił pracę pisemną to powinien umówić się z nauczycielem na jej zaliczenie 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przeciwnym przypadku, po upływie dwóch tygodni, 

otrzymuje ocenę niedostateczną 

10.  Jeżeli uczeń unika pisania prac ( celowe, nieusprawiedliwione nieobecności  

w wyznaczonych terminach) to zobowiązany jest napisać pracę na pierwszej lekcji danego 

przedmiotu po powrocie do Szkoły lub w najbliższym wyznaczonych przez nauczyciela 

terminie 

11. Gdy w czasie prac kontrolnych uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy to otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy 

12. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od 

rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz, a do średniej wlicza się ocenę wyższą 

13. Przy pisanie prac kontrolnych w drugim terminie kryteria oceniania nie zmieniają się  

14. Oceniając ucznia uwzględnia się również jego możliwości intelektualne, wkład pracy i 

zaangażowanie oraz opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

15. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu semestru nieprzygotowanie do lekcji( nie dotyczy to 

zapowiedzianych form kontrolnych) w liczbie równej tygodniowemu przydziałowi danych 

zajęć, ale nie więcej niż 3 razy 

16. Nie poprawia się ocen z odpowiedzi i prac domowych 

17. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności 

18. Ocena odpowiedzi ustnej: 

� uczeń w ciągu semestru odpowiada co najmniej 1 raz 

� uczeń otrzymuje na ogół trzy pytania 

� odpowiedź nie jest przerywana dodatkowymi pytaniami 

� nauczyciel ustala ocenę i krótko ją uzasadnia uwzględniając zawartość rzeczową, 

posługiwanie się terminologią danego przedmiotu, sposobem wyrażania 

uzasadnień, formułowania spostrzeżeń 

19. Prace domowe kontrolowane są na bieżąco i oceniane co najmniej raz w semestrze 

20. Za uczestnictwo uczniów w konkursach i olimpiadach i uzyskiwanie przez nich osiągnięć 

można wystawić ocenę cząstkową bardzo dobry lub celujący 

21. Aktywność uczniów może być również oceniana za pomocą znaków (+) i (-). Trzy plusy 

oznaczają ocenę bardzo dobrą, a trzy minusy ocenę niedostateczną. Plusami i minusami 

ocenia się: udział w lekcji, krótkie prace domowe, posiadanie lub brak pomocy 

22. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub nie 

został sklasyfikowany zobowiązany jest do uzupełnienia braków w wiadomościach i 

umiejętnościach w terminach i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu 

23. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnie ocen cząstkowych, 

ponieważ poszczególnym formom sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

przypisane są różne wagi: 

 

 

 

 

 



Forma aktywności Waga 

osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 6 

praca klasowa 5 

sprawdzian  4 

test 3 

kartkówka ( maksymalnie15 minutowa), obejmująca nie więcej niż trzy 

ostatnie tematy zajęć lekcyjnych 

2 

odpowiedź ustna 3 

aktywność 2 

praca indywidualna 1 

praca grupowa 1 

praca domowa 1 

praca na lekcji 1 

inne 1 

projekt 3 

 

24. W szkole obowiązują również jednolite progi procentowe na poszczególne oceny: 

 

Nazwa Progi procentowe 

celujący 98% - 100% 

bardzo dobry 90% - 97% 

dobry 70% - 89% 

dostateczny 50% - 69% 

dopuszczający 30% - 49% 

niedostateczny 0% - 29% 

 

25. Ocena osiągnięć uczniów: 

� ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada pełny lub wykraczający poza 

program nauczania przedmiotu w danej klasie zakres wiedzy i umiejętności, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z 

programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy; osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia 

� ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

� ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania w minimum programowym; poprawnie stosuje wiadomości, 

rozwiązuje(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 



� ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym 

wymagań zawartych w minimum programowym; rozwiązuje(wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności 

� ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum 

programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

rozwiązuje(wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 

stopniu trudności 

� ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności 

określonych minimum programowym nauczania w danej klasie, a braki  

w wiadomościach i umiejętności uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności 

 

 

                                        Realizacja 

Zespół Przedmiotów Przyrodniczych 

  

 


