
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW
NA LEKCJACH  PRZYRODY

Wymagania na kolejne stopnie szkolne tworzą układ hierarchiczny, co oznacza, że wymagania na
stopień wyższy zawierają

w sobie wymagania na stopień niższy
 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
 

•W zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową
•Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania
•Posiada dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji
•Osiąga sukcesy w olimpiadach biologicznych na szczeblu okręgowym lub krajowym

 
Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:
 

•W stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy programowej
•Samodzielnie potrafi interpretować problemy i procesy biologiczne
•Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin nauki
•Chętnie podejmuje się prac dodatkowych
•Wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji

 
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
 

•W zakresie wiedzy ma niewielkie braki
•Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu 
trudności
•Potrafi dostrzec zależności przyczynowo-skutkowe
•Potrafi zastosować wiedzę w zadaniach praktycznych
•Prowadzi solidnie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

 
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
 

•Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające na zrozumienie 
najważniejszych zagadnień
•Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia
•Nie potrafi łączyć zagadnień biologicznych w logiczne ciągi i dokonywa ujęć problemowych
•Podejmuje próby wykonywania zadań
•Rzadko przejawia aktywność na lekcjach
•Posiada pewne braki w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie ćwiczeń

 
Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:
 

•Wykazuje duże braki w wiedzy
•Przy biernej postawie na lekcjach przejawia chęć współpracy i odpowiednio motywowany 
potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia
•Ma duże braki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 

•Wykazuje bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy



•Nie rozumie prostych poleceń
•Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy
•Charakteryzuje go brak systematyczności i chęci do nauki
•Nie posiada zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń

 
1.Poprawa pracy klasowej jest możliwa dla wszystkich uczniów (gorsza ocena nie zostanie 
wstawiona) w ciągu dwóch tygodni od oddania tej pracy przez nauczyciela. Prace klasowe 
można poprawiać tylko po zakończeniu swoich zajęć lekcyjnych. Pracę klasową można 
poprawiać tylko 1 raz.
2.Każdy uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na semestr I jest zobowiązany zaliczyć 
cały materiał z tego semestru w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie zaliczenie 
lub nie podejście w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z oceną niedostateczną na 
semestr II.
3.Uczeń, który otrzymał jedynkę na pierwszy semestr musi mieć z prac klasowych w 
semestrze drugim wszystkie oceny pozytywne
4.Jeżeli w semestrze jest więcej niż 2 prace klasowe, uczeń może mieć z jednej z nich ocenę 
niedostateczną, niepoprawioną (jeżeli semestr był na ocenę pozytywną)
5.Z prac pisemnych, tj. kartkówek i klasówek ocenę dopuszczającą otrzymuje się za 30 % 
prawidłowych odpowiedzi.
6.Uczniowie, którzy byli nieobecni na pracy klasowej muszą ją napisać w ciągu tygodnia, 
czyli do następnej lekcji. W przeciwnym wypadku otrzymają ocenę niedostateczną. Nie 
dotyczy to uczniów, którzy chorowali dłużej niż trzy dni.
7.Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną oraz brak możliwości 
poprawy.
8.Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który swą wiedzą wykracza znacznie, poza zakres 
materiału nauczania w danej klasie.
9.Osoby nieuczęszczające na lekcję biologii (powyżej 50% nieobecności 
nieusprawiedliwionych) otrzymują na koniec semestru/roku ocenę niedostateczną.
10.Dyżurny po wejściu do sali podaje listę osób nieprzygotowanych do lekcji (osoby które 
zgłoszą ten fakt w momencie wywołania do odpowiedzi otrzymują ocenę niedostateczną).
11.W czasie semestru można zgłosić 2 razy nieprzygotowanie do lekcji (za trzecim razem 
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)
12.Za aktywność na lekcji, wzbogacanie pracowni w eksponaty, książki o tematyce 
przyrodniczej, kasety video, płyty DVD, kwiaty doniczkowe, uczniowie otrzymują plusy, a 
za 3 plusy ocenę bardzo dobrą.
13.Każdy uczeń na lekcji musi posiadać uzupełniony zeszyt (najmniej 60 kartkowy w 
kratkę), ćwiczenia oraz książkę wydawnictwa OPERON (przynajmniej 1 na ławce).
14.Po każdej lekcji uczeń zobowiązany jest wykonać notatkę do zeszytu w ramach pracy 
domowej, oraz uzupełnić ćwiczenia. Brak takiej notatki oraz uzupełnionych ćwiczeń, jest 
równoważny z oceną niedostateczną.
15.Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzenia zrobić kartkówkę z 3 ostatnich lekcji (nie ma 
możliwości poprawy otrzymanej oceny).
16.Praca klasowa musi być zapowiedziana i zapisana w dzienniku przynajmniej tydzień 
wcześniej.
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