
Przedmiotowe ocenianie – przyroda i biologia 

1. Na lekcjach przyrody uczniowie są oceniani wg skali ocen od 1-6. 

2. W czasie lekcji przyrody ocenie podlegają: 

- kartkówki  

- sprawdziany 

- odpowiedzi ustne 

- prace domowe – sprawdzane ustnie lub w zeszycie 

- prace dodatkowe, projektowe 

- prace w grupach 

- prowadzenie zeszytu 

- aktywność w czasie zajęć – pięć plusów – ocena bardzo dobra 

3. Kartkówki i sprawdziany ocenia się punktowo, a następnie zgodnie z kryteriami zawartymi 

w Szkolnym Ocenianiu przelicza na oceny: 

Sprawdziany: Kartkówki: 

100%-91% -  bardzo dobry    

90%-86% - bardzo dobry –  

85%-82% - dobry +  

81%-75% - dobry  

74%-71% - dobry –  

70%-65% - dostateczny + 

64%-56% - dostateczny  

55%-50% - dostateczny –  

49%-45% - dopuszczający +  

44%-35% - dopuszczający  

34%-30% - dopuszczający –   

29%-0% - niedostateczny   

100% - 90% - ocena bardzo dobra 

89% - 75% - ocena dobra 

74% - 50% + 1pkt. - cena dostateczna 

49% - 31% - ocena dopuszczająca 

Poniżej 30% - cena niedostateczna 

 

4. Niektóre sprawdziany i prace klasowe będą upoważniać do oceny celującej. Na ocenę 

celującą uczeń powinien uzyskać 91% punktów oraz wykonać dodatkowe zadanie. 

5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie podlegają poprawie. 

6. Sprawdziany powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Uczeń ma obowiązek w umówionym terminie, nie dłuższym niż 2 tyg. poprawić ocenę 

niedostateczną z kartkówki lub sprawdzianu lub zgłosić się na ich zaliczenie w razie 

nieobecności. 

8. Jeżeli uczeń nie dotrzyma terminu zaliczenia sprawdzianu lub kartkówki – traci szansę na 

poprawę oceny. Jeżeli z powodu nieobecności uczeń nie zgłosił się na ich zaliczenie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 

9. Uczeń otrzymuje sprawdzoną pracę, ma obowiązek poprawić błędy i pracę zwraca 



nauczycielowi, który w każdej chwili udostępnia ją rodzicom do wglądu. 

10. Kartkówki uczniowie wklejają do zeszytu, a rodzice mają obowiązek je podpisać. 

11. Poprawa oceny innej niż niedostateczna (dopuszczająca i dostateczna) ze sprawdzianu jest 

możliwa tylko wtedy, gdy z następnego sprawdzianu lub kartkówki uczeń otrzymał ocenę    

o stopień wyższą. 

12. Oceny z prac domowych i odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 

13. Uczeń może być 3 razy nieprzygotowany do zajęć i zgłasza ten fakt przed rozpoczęciem 

zajęć – nie dotyczy to sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi. Czwarte 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

14. W wyjątkowych przypadkach uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną o charakterze 

dyscyplinującym – brak potrzebnych przyborów, materiałów niezbędnych do udziału          

w  zajęciach. 

 

      


