
WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE -   
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE  

(BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA) 
 
1. Uczeń jest zobowiązany zapisywać w zeszycie przebieg zajęć.  
2. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń jest zobowiązany uzupełnić wszystkie braki. 
3. Formy oceniania i wagi ocen zostaną podane na pierwszej lekcji danego roku szkolnego. 
4. Przyjmuje się minimalną ilość ocen w jednym półroczu równą ilości godzin w tygodniu plus 1 (nie mniej 

niż trzy). 
5. Ocena semestralna i roczna ustalona jest zgodnie z przyjętymi w liceum zasadami – średnia ważona 

przeliczona na oceny. Plus przy ocenie, to + 0,5, minus to  - 0.25.  
Oceny cząstkowe mogą być ze znakiem „+” lub „-„ w przypadku gdy uczeń uzyskał dolną lub górną 
granicę danej oceny (np. uzyskanie 50% punktów z kartkówki oznacza ocenę -3, a uzyskanie 74% 
ocenę +3) 

6. Sprawdziany będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ustnie i poprzez wpis 
do e-dziennika. 

7. Kartkówki zostaną zapowiedziane  (z wyjątkiem  kartkówki  sprawdzającej treści pracy domowej 
lub kartkówki z lekcji bieżącej). 

8. W przypadku usprawiedliwionej (choroba, potwierdzona wizyta u specjalisty, wiarygodne przypadki 
losowe) nieobecności na jakiejkolwiek formie pisemnej uczeń ma obowiązek ustalenia z nauczycielem 
sposobu i formy zaliczenia braków (nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty pisania 
sprawdzianu/kartkówki przez klasę). Niespełnienie tego warunku skutkuje wpisaniem oceny 
niedostatecznej. 

9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na jakiejkolwiek formie pisemnej uczeń otrzymuje za 
nią ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

10. Sprawdzian pisany w pierwszym terminie uczeń może poprawić (tylko raz). Do dziennika zostaje 
wpisana na prośbę ucznia druga ocena, pod warunkiem, iż jest ona wyższa o co najmniej pół od oceny 
poprawianej. W klasyfikacji semestralnej/rocznej liczone są wówczas obydwie oceny. 

11. Nie ma możliwości poprawiania ocen z prac pisemnych typu: kartkówki, testy 
jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, pracy w grupach itp. 

12. W semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć z dowolnego powodu w liczbie wskazanej 
przez nauczyciela. 

13. Nieprzygotowanie do zajęć to: brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej, materiałów niezbędnych do 
pracy na lekcji oraz brak wiedzy z trzech ostatnich lekcji. 

14. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji.  
15. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów i 

kartkówek. 
16. W przypadku ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień, uczeń może 

zgłosić nieprzygotowanie, które nie jest odnotowane w dzienniku. Decyzją nauczyciela może też nie 
pisać zapowiedzianego sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki. Z możliwości tych uczeń może 
skorzystać w przeciągu trzech kolejnych dni od momentu powrotu do szkoły. 

17. Brak pracy domowej (nie zgłoszony na początku lekcji) niesie za sobą ocenę niedostateczną.  
18. Ocenianiu podlega aktywność ucznia na lekcji. Uczeń może za nią uzyskać „+” lub „-„. Uzyskanie trzech 

„+” skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej wagi 1, a trzech „-„ oceny niedostatecznej wagi 1. 
19. Na dwa tygodnie przed roczną konferencją klasyfikacyjną RP nauczyciel informuje ucznia i jego 

rodziców poprzez wpis w e-dzienniku o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej. W 
czasie tych dwóch tygodni nie odbywają się już żadne sprawdziany z bieżącego materiału.  

20. Uczeń, zwłaszcza ten zagrożony negatywną roczną oceną klasyfikacyjną, może skorzystać 
z możliwości podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Warunki i tryb określa 
nauczyciel. 

21. Ocena roczna jest wystawiona na podstawie wszystkich ocen, które uczeń otrzymał w ciągu 
całego roku szkolnego. 

22. Roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna. W 



przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny mogą złożyć do 
dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni roboczych od uzyskania informacji o ocenie, pisemne 
zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem. Dalszą procedurę określa § 9 WO LICEUM. 

23. Ww. przepisy dotyczące możliwości składania przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ustalonej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej stosuje się również do rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej 
w wyniku przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

24. W okresie pierwszych trzech tygodni (do Ślubowania) pobytu w szkole uczniów oddziałów klas 
pierwszych w ramach oswajania się z obowiązującym modelem oceniania poddajemy ich sprawdzaniu 
osiągnięć, odnotowując w dzienniku elektronicznym tylko oceny zaakceptowane przez ucznia. Zasada 
ta ograniczona do 2 tygodni obowiązuje także uczniów nowo przyjętych do liceum. 

25. Uczeń zmieniający oddział w VI LO lub przyjęty z innej szkoły jest zobowiązany uzupełnić różnice 
programowe z przedmiotów przyrodniczych w formie zaproponowanej przez nauczyciela przedmiotu. 

26. Konsekwencją wynikającą z niesamodzielnej pracy ucznia (pisemnej/ustnej) jest wpisanie oceny 
niedostatecznej. 

27. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych prac w terminie do 14 dni 
roboczych. Jeśli nauczyciel nie dotrzyma ustalonego terminu,  ocenę do dziennika może wpisać po 
uzyskaniu zgody ucznia. 

 Nauczyciel może zrobić kolejny sprawdzian po oddaniu i omówieniu poprzedniego.  
28. Nie przeprowadza się sprawdzianów w pierwszym tygodniu po przerwie świątecznej wiosennej i 

zimowej, po feriach zimowych oraz pierwszego dnia po 01.11. 
29. Za udział w konkursach przedmiotowych uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą wagi 1. Za zajęcie 

miejsc 1-3 lub wyróżnienie ocenę bardzo dobrą wagi 3, za uzyskanie tytułu laureata ocenę celującą 
wagi 3. 
 

 
                



 OCENY  SEMESTRALNA  I  ROCZNA  
 
 

OBOWIĄZUJĄCE  WAGI: 
 

WAGA 1 WAGA 2 WAGA 3 
projekty kartkówki zapowiedziane sprawdzian 

praca w grupach odpowiedź ustna lub pisemna  

praca domowa lub jej brak kartkówki z pracy domowej  
aktywność na zajęciach lub jej 

brak 
kartkówki z lekcji bieżącej  

ćwiczenia   

referaty   

„minitesty” (fizyka)   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

PUNKTACJA 
SPRAWDZIANÓW, TESTÓW, 

KARTKÓWEK 
OCENA 

100%  +  zad. na 6    celujący 

(90% - 100%]      bardzo dobry 

(75% - 90%] dobry 

(50% - 75%] dostateczny 

(33% - 50%] dopuszczający 

[0% - 33%] niedostateczny 

WYNIK OCENA 

[0,00 — 1,65) niedostateczny 

[1,65 — 2,65) dopuszczający 

[2,65 — 3,65) dostateczny 

[3,65— 4,65) dobry 

[4,65 — 5,30) bardzo dobry 

[5,30 – 6,00] celujący 


