
Przedmiotowy system oceniania z biologii i chemii dla klasy I i II liceum: 

Ocenie podlegają: 

1. Sprawdziany 

• Sprawdziany są obowiązkowe. 

• W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu 

dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 

• Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy klasowej na 

pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

• Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową, ale tylko jeden raz.  

• Sprawdziany obejmują jeden obszerny dział lub dwa mniejsze. 

• Zapowiadane z min. tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Kartkówki (15-20 min) 

 Obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

 Zawsze zapowiadane.  

3. Odpowiedzi ustne 

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia dwa razy 

w półroczu  trzy razy w półroczu. Nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją lub 

na jej początku, zanim nauczyciel wywoła go do odpowiedzi. 

• Obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

4. Prace domowe 

• Prace obejmują zeszyt przedmiotowy. 

• Prace domowe będą obowiązkowe lub dla chętnych uczniów. 

• Dopuszczalne są trzy braki obowiązkowego zadania w półroczu (za brak zadania uczeń otrzymuje „-
„
 , za 

czwarty uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Aktywność na lekcji 

 Uczniowie otrzymują oceny za aktywność na lekcjach (5 plusów – ocena bardzo dobra). 

6. Warunki  i tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

4. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

5. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym-konsultacji 

indywidualnych. 

Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy 

klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. Wychowawca i nauczyciel 

przedmiotowy sprawdzają spełnienie powyższych wymogów. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 

na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez 

nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań. 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych 

−  100 + zadanie dodatkowe– celujący 

− 100 – 85% – bardzo dobry 

−  84 – 70% – dobry 

− 69 – 55% – dostateczny 

− 54 – 40 % – dopuszczający 

− 39 – 0% – niedostateczny



OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, który: 

- posiada wiadomości wykraczające poza podstawę programową,  

- wykazuje się szeroką wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie, 

- z sukcesami uczestniczy w konkursach, 

- chętnie wykonuje dodatkowe prace, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, zadań, doświadczeń, 

- jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych, 

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, który: 

- opanował wszystkie treści zawarte w podstawie programowej,  

- wykazuje się pełną wiedzą i umiejętnościami w danym zakresie,  

- jest przygotowany do zajęć lekcyjnych, 

- samodzielnie, prawidłowo, sprawnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela, 

- poprawnie posługuje się językiem chemicznym, 

- potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

- posiada umiejętność czytania i rozumienia tekstów chemicznych, analizowania, uogólniania i 

wyciągania wniosków, 

- jest aktywny na lekcji. 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, który: 

- opanował w zdecydowanej większości wiadomości i umiejętności w danym zakresie, 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

- samodzielnie i terminowo wykonuje zadania określone przez nauczyciela, 

- najczęściej jest przygotowany do lekcji, 

- posługuje się językiem chemicznym. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako podstawowe, 

- prezentuje te wiadomości i umiejętności z pomocą nauczyciela, 

- samodzielnie wykonuje nieskomplikowane zadania, doświadczenia, 

- podejmuje i wykonuje pracę na lekcji. 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone przez nauczyciela jako konieczne w nauce chemii, 

- podejmuje próby wykonania zadania domowego, 

- stara się aktywnie pracować na lekcji, 

- często jest nieprzygotowany. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki chemii, 

- otrzymał ze sprawdzianów i innych form oceniania oceny niedostateczne, 

- nie wykazał najmniejszej chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i 

umiejętności, 

- nie pracuje na lekcji, 

- bardzo często jest nieprzygotowany, 

- nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego. 

 


