
Przedmiotowy System Oceniania w roku szkolnym 2018/2019 

Przedmioty przyrodnicze 

 

Sposoby kontroli bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. Pisemne prace klasowe 

 Pisemne prace klasowe są obowiązkowe, zapowiedziane z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem, odnotowanym w dzienniku elektronicznym. 

 Oceniane według obowiązującej skali WSO. 

 W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać pracę klasową w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczeń ma prawo poprawić jednorazowo pracę klasową w ciągu 2 tygodni od daty jej 

otrzymania. Obie oceny są wpisywanie do dziennika. Poprawiać można ocenę 

niedostateczną oraz dopuszczającą. 

 W przypadku niesamodzielnej pracy ucznia nauczyciel może przerwać pracę i wstawić 

ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy. 

 Waga: 10 

2. Kartkówki  

 Obejmują materiał z trzech ostatnich tematów. 

 Mogą być niezapowiedziane. 

 Kartkówki nie mogą być poprawiane. 

 Osoby nieobecne mają obowiązek napisać kartkówkę w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

 Waga: 7 

3. Odpowiedź ustna 

 Obejmuje bieżący materiał z trzech ostatnich tematów. 

 Waga: 7 

4. Nieprzygotowanie do lekcji 

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji: 

- jeden raz w semestrze w przypadku 1 lub 2 godzin przedmiotu tygodniowo, 

- dwa razy w semestrze w przypadku 3 godzin przedmiotu tygodniowo. 

 Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub w trakcie sprawdzania 

obecności 

 Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na kolejny semestr. 



5. Prace domowe 

 Prace domowe sprawdzane u wszystkich uczniów oceniane są za pomocą plusów 

oraz minusów. 

 Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę celującą, natomiast za trzy minusy ocenę 

niedostateczną. 

 Niewykorzystane plusy i minusy nie przechodzą na kolejny semestr. 

 Prace domowe mogą być sprawdzane losowo na ocenę, w przypadku braku pracy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy. 

 Prace domowe dla chętnych sprawdzane są tylko u osób zgłaszających się. 

 Waga: 2 

6. Prace domowe terminowe 

 Prace terminowe uczeń wykonuje na ocenę. 

 W przypadku braku pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą musi 

poprawić. 

 Waga: 6 

7. Aktywność na lekcji 

 Aktywność oceniana jest za pomocą plusów i minusów. 

 Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę celującą, natomiast za trzy minusy ocenę 

niedostateczną. 

 Niewykorzystane plusy i minusy nie przechodzą na kolejny semestr. 

 Waga: 4 

Uczniowi nieobecnemu na zapowiedzianej kartkówce lub pracy klasowej wpisywane jest „0”. 

Ocena ta nie liczy się do średniej, jest to informacja dla rodziców o zaległości. Na 

uzupełnienie zaległości uczeń ma 2 tygodnie. W przypadku nieuzupełnienia uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym jest ocena 

śródroczna i ocena roczna. Wystawia je nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form 

aktywności ucznia oraz wagi ocen cząstkowych. 

Rodzice ucznia są informowani w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną przed 

śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 


