
Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów przyrodniczych 

w Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie  

 

1. Ucznia obowiązuje zeszyt i podręcznik. 
 

2. Udział w pracach pisemnych jest obowiązkowy. 
 

3. Prace kontrolne można poprawiać do 2 tygodni po wpisaniu oceny do dziennika (poprawiona 

ocena zostanie wpisana w miejsce poprzedniej). Po tym terminie uznaje się, że uczeń zgadza się 

z otrzymaną oceną. W wyjątkowych przypadkach można ustalić termin indywidualnie. Jeżeli 

ocena zostanie poprawiona później, jest wpisywana do dziennika obok poprzedniej. 
 

4. Zaliczenie zaległych prac odbywa się na zajęciach po lekcjach (np. konsultacje) w terminie 

ustalonym indywidualnie z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy pisemnej jest to 

równoznaczne z oceną niedostateczną. 
 

5. Punkty zdobywane na sprawdzianach i kartkówkach przeliczane są na oceny według skali: 
 

 

 

6. Wagi poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 
 

FORMA OCENIANIA WAGA 

sprawdziany 5 

kartkówki 3 

odpowiedzi ustne 3 

zadania długoterminowe 2 – 3  

praca dodatkowa (aktywność z przedmiotu) 1 – 2  

praca na lekcji 1 

aktywność na lekcji 1 

zadanie domowe 1 

konkursy, olimpiady 1 – 5  
 

 

7. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela i są do wglądu.  
 

8. Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny. Fakt ten należy 

zgłosić na początku lekcji. Nieprzygotowania nie można zgłosić w dniu zapowiedzianej pracy 

kontrolnej, sprawdzianu lub kartkówki. 
 

9. Oceny semestralne (roczne) wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych, a 

także bierze się pod uwagę szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach, jak również 

zaangażowanie oraz wysiłek adekwatny do możliwości ucznia. 
 

10. Wymagania na poszczególne oceny (do wglądu) posiada nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

NORMA STOPIEŃ SZKOLNY 

0%    –  32% łącznej liczby punktów niedostateczny 

33%  –  50% ł. l. pkt. dopuszczający 

51%  –  75% ł. l. pkt. dostateczny  

76%  –  90% ł. l. pkt. dobry 

91%  –  100% ł. l. pkt. bardzo dobry   

co najmniej 91% ł. l. pkt. + zadanie dodatkowe wykraczające 

poza program nauczania 
celujący 


