
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z BIOLOGII 

 

1. Wszyscy uczniowie podlegają tym samym kryteriom oceniania. Sprawdziany, kartkówki 

            i  odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

2. Na lekcjach biologii ocenianiu podlegają: 

 ,rozumienie pojęć i znajomość ich definicji ־

 stopień opanowania wiedzy ־

 ,sposób prowadzenia rozumowań ־

 posługiwanie się symboliką i językiem biologicznym ־

 ,wykorzystywanie poznanych metod do rozwiązywania zadań ־

 ,weryfikowanie wyników i wyciąganie wniosków ־

 stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach ־

praktycznych, 

 ,prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach ־

 ,praca na lekcjach  ־

 sukcesy w konkursach ־

 dodatkowe aktywności ucznia ־

 .zadania domowe ־

1. Uczeń na lekcjach biologii ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i 

inne pomoce wskazane przez nauczyciela. 

2. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej. Narzędziami pomocniczymi przy ustalaniu oceny są: 

szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne,  średnia ważona ocen 

cząstkowych, stopień zaangażowania, systematyczność i aktywności ucznia, korzystanie z 

możliwości poprawy ocen cząstkowych 

3. Każdą ocenę z prac pisemnych –sprawdzianu uczeń może poprawić jeden raz w terminie ustalonym 

z nauczycielem uczącym, jednak nie później niż w ciągu tygodnia  od otrzymania oceny. Do średniej 

wliczana jest ocena wyższa. Nie ma możliwości poprawy kartkówek. 

4.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

5. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu materiału 

programowego. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu 

do szkoły. Jeżeli nieobecność ucznia nie jest usprawiedliwiona uczeń pisze sprawdzian na najbliższej 

lekcji po powrocie do szkoły. 

7. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu. Nie ma możliwości poprawy oceny z odpowiedzi. 

8. Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny z prac pisemnych: 

 punktów – ocena niedostateczna 32% - 0% ־

 punktów – ocena dopuszczająca 49% - 33% ־

 punktów – ocena dostateczna 74% - 50%  ־

 punktów – ocena dobra 89% - 75% ־

 punktów – ocena bardzo dobra 97% - 90% ־

98% -100 punktów - ocena celująca 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji w semestrze. Zgłoszenia dokonuje 

na początku lekcji. „np” nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, zadań 

długoterminowych, innych prac dodatkowych zleconych przez nauczyciela  i pracy na lekcji. 

10. Pod pojęciem nie przygotowanie do zajęć należy rozumieć nie przygotowanie do odpowiedzi ustnej, 

brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego, przyborów itp. 

11.  „Szczęśliwy numerek” dotyczy tylko odpowiedzi ustnych. 

12. Uczeń z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oceniany będzie na 

warunkach zalecanych przez poradnię. 

13. Uczeń sprawiający kłopoty wychowawcze w czasie lekcji, powinien liczyć się z konsekwencjami 

wynikającymi ze Statutu Szkoły. 

14. Ocenę półroczną i roczną uczeń może poprawić w terminie i trybie podanym w Statucie Szkoły. 

 

 Agnieszka Mękarska-Sokołowska 



SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GEOGRAFII 

 

1. Wszyscy uczniowie podlegają tym samym kryteriom oceniania. Sprawdziany, kartkówki 

i  odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

2. Na lekcjach geografii ocenianiu podlegają: 

 ,rozumienie pojęć i znajomość ich definicji ־

 stopień opanowania wiedzy ־

 ,sposób prowadzenia rozumowań ־

 posługiwanie się symboliką i językiem używanym na lekcjach geografii ־

 umiejętność korzystania z map ־

 ,wykorzystywanie poznanych metod do rozwiązywania zadań ־

 ,weryfikowanie wyników i wyciąganie wniosków ־

 ,stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach praktycznych ־

 ,prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach ־

 ,praca na lekcjach ־

 dodatkowe aktywności ucznia oraz sukcesy w konkursach ־

 .zadania domowe ־

1. Uczeń na lekcjach geografii ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i 

inne pomoce wskazane przez nauczyciela. 

2. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej. Narzędziami pomocniczymi przy ustalaniu oceny są: 

szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne,  średnia ważona ocen 

cząstkowych, stopień zaangażowania, systematyczność i aktywności ucznia, korzystanie z 

możliwości poprawy ocen cząstkowych 

3. Każdą ocenę z prac pisemnych –sprawdzianu uczeń może poprawić jeden raz w terminie ustalonym 

z nauczycielem uczącym, jednak nie później niż w ciągu tygodnia  od otrzymania oceny. Do średniej 

wliczana jest ocena wyższa. Nie ma możliwości poprawy kartkówek. 

4.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

5. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu materiału 

programowego. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu 

do szkoły. Jeżeli nieobecność ucznia nie jest usprawiedliwiona uczeń pisze sprawdzian na najbliższej 

lekcji po powrocie do szkoły. 

7. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu. Nie ma możliwości poprawy oceny z odpowiedzi. 

8. Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny z prac pisemnych: 

 punktów – ocena niedostateczna 32% - 0% ־

 punktów – ocena dopuszczająca 49% - 33% ־

 punktów – ocena dostateczna 74% - 50% ־

 punktów – ocena dobra 89% - 75% ־

 punktów – ocena bardzo dobra 97% - 90% ־

 punktów - ocena celująca 100- 98% ־

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji w semestrze. Zgłoszenia dokonuje 

na początku lekcji. „np” nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, zadań 

długoterminowych, innych prac dodatkowych zleconych przez nauczyciela  i pracy na lekcji. 

2. Pod pojęciem nie przygotowanie do zajęć należy rozumieć nie przygotowanie do odpowiedzi ustnej, 

brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego, przyborów itp. 

3.  „Szczęśliwy numerek” dotyczy tylko odpowiedzi ustnych. 

4. Uczeń z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oceniany będzie na 

warunkach zalecanych przez poradnię. 

5. Uczeń sprawiający kłopoty wychowawcze w czasie lekcji, powinien liczyć się z konsekwencjami 

wynikającymi ze Statutu Szkoły. 

6. Ocenę półroczną i roczną uczeń może poprawić w terminie i trybie podanym w Statucie Szkoły. 

 

 

 Agnieszka Mękarska-Sokołowska 



SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z PRZYRODY 

 

1. Wszyscy uczniowie podlegają tym samym kryteriom oceniania. Sprawdziany, kartkówki 

i  odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

2. Na lekcjach przyrody ocenianiu podlegają: 

 ,rozumienie pojęć i znajomość ich definicji ־

 stopień opanowania wiedzy ־

 ,sposób prowadzenia rozumowań ־

 posługiwanie się symboliką i językiem właściwym dla nauk przyrodniczych ־

 ,wykorzystywanie poznanych metod do rozwiązywania zadań ־

 ,weryfikowanie wyników i wyciąganie wniosków ־

 ,stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach praktycznych ־

 ,prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach ־

 ,praca na lekcjach ־

 sukcesy w konkursach ־

 dodatkowe aktywności ucznia ־

 .zadania domowe ־

1. Uczeń na lekcjach przyrody ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia i 

inne pomoce wskazane przez nauczyciela. 

2. Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej. Narzędziami pomocniczymi przy ustalaniu oceny są: 

szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne,  średnia ważona ocen 

cząstkowych, stopień zaangażowania, systematyczność i aktywności ucznia, korzystanie z 

możliwości poprawy ocen cząstkowych. 

3. Każdą ocenę z prac pisemnych –sprawdzianu uczeń może poprawić jeden raz w terminie ustalonym 

z nauczycielem uczącym, jednak nie później niż w ciągu tygodnia  od otrzymania oceny. Do średniej 

wliczana jest ocena wyższa. Nie ma możliwości poprawy kartkówek. 

4.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy. 

5. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu materiału 

programowego. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu 

do szkoły. Jeżeli nieobecność ucznia nie jest usprawiedliwiona uczeń pisze sprawdzian na najbliższej 

lekcji po powrocie do szkoły. 

7. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu. Nie ma możliwości poprawy oceny z odpowiedzi. 

8. Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny z prac pisemnych: 

a. 0% - 32% punktów – ocena niedostateczna 

b. 33% - 49% punktów – ocena dopuszczająca 

c.  50% - 74% punktów – ocena dostateczna 

d. 75% - 89% punktów – ocena dobra 

e. 90% - 97% punktów – ocena bardzo dobra 

f. 98% -100 punktów - ocena celująca 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji w semestrze. Zgłoszenia dokonuje 

na początku lekcji. „np” nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, zadań 

długoterminowych, innych prac dodatkowych zleconych przez nauczyciela  i pracy na lekcji. 

10. Pod pojęciem nie przygotowanie do zajęć należy rozumieć nie przygotowanie do odpowiedzi ustnej, 

brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego, przyborów itp. 

11.  „Szczęśliwy numerek” dotyczy tylko odpowiedzi ustnych. 

12. Uczeń z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oceniany będzie na 

warunkach zalecanych przez poradnię. 

13. Uczeń sprawiający kłopoty wychowawcze w czasie lekcji, powinien liczyć się z konsekwencjami 

wynikającymi ze Statutu Szkoły. 

14. Ocenę półroczną i roczną uczeń może poprawić w terminie i trybie podanym w Statucie Szkoły. 

 

Agnieszka Mękarska-Sokołowska 

 


