
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z  MATEMATKI, FIZYKI, CHEMII, BIOLOGII, GEOGRAFII 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

W BOGATYNI 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami Statutu i PZO. 

2. Ocenie mogą podlegać wszystkie formy aktywności ucznia. 

3. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (opiekuna prawnego). Na prośbę ucznia nauczyciel 

ustalając ocenę powinien ją uzasadnić. 

4. Uczeń ma prawo w ciągu semestru do 1 - 2 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, zgłasza 

je na początku lekcji, zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych 

sprawdzianów, kartkówek i powtórzeń przed pracą sprawdzianem. 

5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy 

i zaangażowanie. 

6. Zapisy nieregulowane w PZO będą rozstrzygane zgodnie ze Statutem lub rozporządzeniem 

MEN dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

 

Formy oceniania 

1. Sprawdziany. 

2. Kartkówki. 

3. Odpowiedzi ustne. 

4. Praca domowa. 

5. Aktywność na lekcji. 

6. Praca długoterminowa (projekty), prace dodatkowe. 

7. Udział w konkursach. 

8. Inne formy aktywności. 

 

Zasady oceniania poszczególnych form aktywności. 

Sprawdziany 

1. Sprawdzian planuje się po zakończeniu każdego działu lub w jego trakcie, jeżeli obejmuje 

on dużą partię materiału. 

2. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.   

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, z powodu dłuższej 

nieplanowanej nieobecności, powinien uczynić to w terminie do 2 tygodni po przybyciu do 

szkoły. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma prawo poprawićw terminie 

ustalonym przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni. 

4. Sprawdzian może być poprzedzony lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań 

programowych obowiązujących na sprawdzianie. 

5. Sprawdzian może składać się z zadań zamkniętych i otwartych. 

7. Przy ocenianiu sprawdzianu stosuje się kryterium punktowe przeliczając na ocenę szkolną 

według poniższej tabeli: 

 

przedmioty: matematyka, chemia, fizyka   



 
Procent maksymalnej liczby 

punktów 
Ocena 

0 – 29 % Niedostateczna 

30 – 49 % Dopuszczająca 

50 – 74 % Dostateczna 

75 – 90% Dobra 

91 – 99 % Bardzo dobra 

100% Celująca 

przedmioty: biologia, geografia 

 
Procent maksymalnej liczby 

punktów 
Ocena 

0 – 39 % Niedostateczna 

40 – 54 % Dopuszczająca 

55 – 74 % Dostateczna 

75 – 90% Dobra 

91 – 99 % Bardzo dobra 

100% Celująca 

 

8. Każdy sprawdzian jest oceniany w ciągu 2 tygodni (z wyłączeniem dłuższej przerwy 

w roku szkolnym np. ferie, święta). 

9. Uczeń i jego rodzice (opiekun prawny) mają prawo wglądu do prac na terenie szkoły, które 

są przechowywane przez nauczyciela do końca zajęć dydaktycznych. 

10. Uczeń może korzystać z tablic wybranych wzorów z matematyki, fizyki, chemii, biologii. 

11. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. W przypadku nieobecności obowiązkiem ucznia jest przedstawienie 

usprawiedliwienia w formie pisemnej od rodziców/prawnych opiekunów (informacja może 

być przesłana przez dziennik elektroniczny) lub lekarza. W przypadku stwierdzenia unikania 

przez ucznia pisania prac w wyznaczonych terminach nauczyciel ma prawo wystawić ocenę 

niedostateczną za pracę pisemną. Uczeń ma obowiązek powiadomić nauczyciela o 

planowanej nieobecności podczas zapowiedzianego sprawdzianu i napisać go w innym 

terminie ustalonym przez nauczyciela. 

12. Dopuszcza się ustalenie oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielnej pracy 

 

Kartkówki 

1. Mają na celu szybkie sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych, jak i praktycznych 

oraz kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych. 

2. Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z max. 3 tematów lub pewnej krótkiej partii 

materiału stanowiącej jedną całość. 

3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel 

zdecyduje inaczej. 

Na kartkówkach obowiązuje 5-stopniowa skala ocen 

 

przedmioty: matematyka, chemia, fizyka 



 

Procent maksymalnej liczby 

punktów 
Ocena 

 

0 – 29 % Niedostateczna 

30 – 49 % Dopuszczająca 

50 – 74 % Dostateczna 

75 – 90% Dobra 

91 – 100 % Bardzo dobra 

 

 

 

przedmioty: biologia, geografia 

 

Procent maksymalnej liczby 

punktów 
Ocena 

 

0 – 39 % Niedostateczna 

40 – 54 % Dopuszczająca 

55 – 74 % Dostateczna 

75 – 90% Dobra 

91 – 100 % Bardzo dobra 

 

4. Nieobecność na lekcji, na której odbyła się kartkówka nie zwalnia ucznia z jej zaliczenia, 

chyba, że nauczyciel zadecyduje inaczej. Termin zaliczenia kartkówki ustala nauczyciel 

w porozumieniu z uczniem. 

  

Odpowiedzi ustne 

1.Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu. 

2.Ocena z odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie. 

3. Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań. 

4. Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco. 

 

Praca domowa 

1. Praca domowa podlega ocenie, brak zadania skutkuje oceną niedostateczną. 

2. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie. 

 

Aktywność na lekcji 

Ocena aktywności na lekcji obejmuje: 

1. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

2. Prawidłowe rozwiązywanie zadań; 

3. Pracę grupy, która poprawnie rozwiązała zadany problem. 

 

Prace długoterminowe (projekty) i inne prace dodatkowe. 

1. Przez prace długoterminowe rozumie się prace wykonywane po zajęciach lekcyjnych, 

często wykraczające poza zakres treści programowych. 

2. Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień, terminy realizacji oraz kryteria 

oceniania. 



3. Ocenie podlegają: 

-współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy (wprzypadku prac 

grupowych); 

-wykorzystanie różnych źródeł informacji; 

-trafność doboru treści; 

-estetyka wykonania; 

-sposób prezentacji; 

-wywiązanie się z ustalonych terminów. 

 

Udział w konkursach 

1.Udział konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny. 

2.Uczniowie biorący udział w konkursach otrzymują cząstkową ocenę bardzo dobrą lub 

celującą. 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 

1. Dokumentowanie osiągnięć uczniów jest prowadzone poprzez wpisywanie ocen 

cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym. 

2. Ocena z każdej formy oceniania jest wpisywana do dziennika elektronicznego z 

ustaloną przez nauczyciela wagą. 

3. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje/przypomina uczniom o sposobie 

oceniania na jego przedmiocie. 

 

Ocenianie z biologii w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023   

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 wprowadzone zostaje ocenianie procentowe 

zamiast cyfrowego. W dzienniku elektronicznym będą wpisywane tylko procenty uzyskane                              

z każdej aktywności ucznia zamiast ocen cząstkowych.  

 

Aktywność ucznia podczas lekcji nauczyciel może ocenić za pomocą plusów, które będą 

zamieniane na procenty: pięć plusów 100%, cztery plusy 80%, trzy plusy 60%, dwa plusy 

40%. 

  

Na ocenę śródroczną  będzie mieć wpływ  średnia arytmetyczna ważona i zaangażowanie 

ucznia.  

  

Procent   Ocena 

0 – 39 % Niedostateczna 

40 – 54 % Dopuszczająca 

55 – 74 % Dostateczna 

75 – 90% Dobra 

91 – 99 % Bardzo dobra 

100% Celująca 

 


