
Przedmiotowe Ocenianie obowiązujące na lekcjach 

biologii, chemii, fizyki i geografii w SP nr3 w Opocznie 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie i zgodnie z zasadami WO. 

2. Sprawdziany (45minut) – z działu lub partii materiału obejmującej więcej niż 3 lekcje: 

a) Sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie 

powinien napisać go w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły 

(czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem). Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu 

w uzgodnionym terminie, nauczyciel wpisuje do dziennika w miejscu „nb” ocenę 

niedostateczną. 

b) Sprawdzian jest zapowiedziany tydzień wcześniej i omówiony jest jego zakres. 

c) Sprawdziany powinny być ocenione, oddane i omówione w ciągu 2 tygodni. 

d) Każdy sprawdzian można poprawić w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny (możliwa 

jest tylko jedna próba). Ocenę z wyjątkiem niedostatecznej nauczyciel  wpisuje do 

dziennika. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną nauczyciel wpisuje do dziennika 

np. (co znaczy niepoprawiony). 

e) Wszystkie prace są archiwizowane – uczniowie i ich rodzice mogą je zobaczyć i 

otrzymać uzasadnienie wystawionej oceny podczas dni otwartych. 

3. Kartkówki (10-15 minut) – z materiału obejmującego 1-3 lekcji: 

a) Kartkówki nie są obowiązkowe i mogą być niezapowiedziane. 

b) W przypadku wątpliwości nauczyciela co do wystawienia oceny śródrocznej lub 

rocznej, brakujące oceny z kartkówek uczeń uzupełnia w formie pisemnej z danej 

partii materiału. 

c) Nauczyciel decyduje o poprawie kartkówek. Poprawa odbywa się według tych 

samych zasad co sprawdziany. 

4. Odpowiedzi ustne: 

a) Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z ostatniej 

lekcji, ewentualnie zagadnienia z nią związane. 

b) Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą 

merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem poznanymi pojęciami oraz 

skutecznością komunikacji. 

5. Prace domowe: 

a) Utrwalanie wiadomości z ostatniej lekcji jest automatyczną ustną pracą domową. 

b) Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń po każdej lekcji jest automatyczną pisemną pracą 

domową. 

c) W przypadku braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

d) Brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w przypadku zadanej pracy 

domowej pisemnej jest równoważny z brakiem pracy domowej i skutkuje oceną 

niedostateczną. 



e) Nauczyciel decyduje, czy uczeń może poprawić pracę domową. Poprawa odbywa się 

na tych samych zasadach co poprawa sprawdzianu z wyjątkiem terminu. Uczeń 

poprawia pracę domową do następnej lekcji. 

6. Po dłuższej nieobecności w szkole (od jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być 

oceniany na pierwszej lekcji. 

7. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

8. Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność na lekcji oraz prace dodatkowe, np.: 

opracowanie ciekawych materiałów dotyczących zajęć, referaty, prezentacja 

doświadczeń itp. 

9. Przez aktywność na lekcji rozumie się: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną 

pracę w grupach. 

10. Wymagania w stosunku do ucznia: 

a) Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika na lekcji. 

b) Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

c) Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych. 

d) Uczeń jest zobowiązany do posiadania przyrządów i pomocy szkolnych w zależności 

od specyfiki przedmiotu i tematu lekcji. 

11. Wymagania w stosunku do nauczyciela: 

a) Nauczyciel zobowiązany jest do wystawiania ocen cząstkowych z przedmiotu – 

oceny są jawne. 

b) Nauczyciel zobowiązany jest do oceniania ucznia za prace pisemne i ustne. 

c) Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz jest 

zobowiązany stosować się do zaleceń opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 

(w przypadku uczniów z dysfunkcjami).   

d) Uczeń ma prawo 1 raz w semestrze (1 godz./ tyg.) lub 2 razy w semestrze 

(2godz./tyg.) zgłosić przed lekcją „nieprzygotowanie” do zajęć bez ponoszenia 

konsekwencji. 

e) Na wyraźną prośbę rodziców i w wyjątkowych przypadkach uczeń może być 

zwolniony z lekcji, bądź zgłosić „nieprzygotowanie” bez negatywnych konsekwencji. 

12. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej  

a) Na wystawienie oceny śródrocznej i rocznej mają wpływ oceny w kolejności z: 

sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi i innych form aktywności. 

b) Nauczyciel przekazuje uczniowi informację poprzez e-dziennik o przewidywanej 

ocenie śródrocznej lub rocznej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

c) Ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel i wpisuje ją do dziennika lekcyjnego w 

terminie zgodnym z zarządzeniem dyrektora szkoły. 

d) O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę  na 

miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

e) Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej: kartkówki, 

sprawdziany, odpowiedzi ustne i inne formy aktywności – oceny od 1 do 6. 

f) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza treści podstawy 

programowej, ciągle poszerza swoją wiedzę, bierze udział w konkursach 



przedmiotowych  i projektach dydaktycznych z dobrym skutkiem, potrafi kierować 

pracą zespołu zadaniowego. 

13. Nauczanie zdalne 

a) Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w każdej lekcji online zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji, na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

b) Uczeń zalogowany powinien słownie lub na czacie potwierdzić swoją obecność za 

każdym razem na polecenie nauczyciela. Trzykrotny brak reakcji oznacza wpisanie 

nieobecności. 

c) Uczeń ma obowiązek odczytywania wszelkich informacji wysyłanych przez 

nauczyciela za pomocą zdalnych sposobów komunikacji. 

d) Uczeń  ma obowiązek odsyłania prac, zadań zleconych przez nauczyciela w 

wyznaczonym terminie i w określony sposób. 

e) W czasie nauczania online obowiązują zasady etykiety internetowej. 

f) Uczeń ma prawo zgłosić problemy techniczne związane z brakiem aktywności na 

lekcji i odesłaniem zleconych prac. Problem zgłasza nauczycielowi najpóźniej w 

terminie odesłania pracy i indywidualnie ustala możliwość wywiązania się z zadania. 


