
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE 

Z PRZYRODY DLA LICEUM 
 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- odpowiedź ustna, obejmująca 3-4 tematyczne lekcje,  

- kartkówka, obejmująca 3-4 tematyczne lekcje, czas trwania maksymalnie do 20  minut, 

- sprawdzian (w formie opisowej, testu lub mieszany), obejmujący większą partię materiału, 

jeden lub dwa działy, 

- zadania domowe wykonane w zeszycie przedmiotowym. Uczeń sprawdzany jest  

z wykonania zadania domowego poprzez odpowiedź ustną lub pisemną na lekcji.  

  

2. Ocena aktywności ucznia stosowana w formie:  

- plusów i minusów. Uczeń zbiera 5 znaczków za które otrzymuje ocenę: 

- pięć plusów - bardzo dobry, cztery plusy i jeden minus - dobry, trzy plusy i dwa minusy - 

dostateczny, dwa plusy i trzy minusy - dopuszczający, jeden plus i cztery minusy lub pięć 

minusów – niedostateczny. 

 

3. Frekwencja ucznia: 

- sprawdzana jest częstotliwość opuszczania lekcji, czy są to nieobecności jednodniowe, 

zwalniania z kilku lekcji czy spowodowane chorobą ucznia. 

 

4. Wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie oraz praca dodatkowa: 

- na ocenę z przedmiotu wpływa liczba wykonanych prac dodatkowych, czynny udział  

w kołach zainteresowania, 

- postęp w nauce i praca na miarę możliwości ucznia. 

 

5. Usprawiedliwienia: 

- uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu półrocza, 

- nauczyciel może zawiesić na pewien czas lub całkowicie możliwość zgłaszania  

nie przygotowań  do lekcji, 

 

6. Zeszyt przedmiotowy, podręcznik: 

- każdy uczeń może trzy razy zgłosić brak podręcznika, zeszytu i zbioru zadań. 

 

7. Sprawdziany i kartkówki: 

- sprawdzian obejmujący większą partię materiału powinien być zapowiedziany 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane w zależności od uznania 

nauczyciela, 

- każdy uczeń powinien uzyskać w ciągu półrocza przynajmniej jedną ocenę  

ze sprawdzianu, 

- w pracach pisemnych raczej nie używamy korektorów oraz długopisów koloru zielonego  

i czerwonego 



- sprawdziany są oceniane następująco: 
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8. Ocena półroczna i roczna: 

    Ocenę półroczną ustala się na podstawie: 

- średniej ważonej z ocen z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych i aktywności ucznia  

na lekcji, 

- postępów w nauce ucznia, 

- frekwencji i aktywności ucznia na lekcjach, 

- prac dodatkowych ucznia (zadania, referaty, udział w konkursach, kołach zainteresowania) 

- wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej: 

4,76 – 5,00 – ocena bardzo dobra 

4,26 – 4,75 – ocena + dobra 

3,76 – 4,25 – ocena + dobra 

3,26 – 3,75 – ocena  + dostateczna 

2,76 – 3,25 – ocena dostateczna 

2,26 – 2,75 – ocena + dopuszczająca 

1,51 – 2,25 – ocena dopuszczająca 

 

    Ocenę roczną ustala się na podstawie: 

- uzyskanej ocenie półrocznej, którą traktuje się jak ocenę z jednego sprawdzianu, 

- dalsze postępowanie tak jak w przypadku oceny półrocznej. 

- wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej: 

4,5– ocena bardzo dobra 

3,5 – ocena dobra 

2,5 – ocena dostateczna 

1,5 – ocena dopuszczająca 

- Ocenę celującą uzyskać może uczeń, który w normalnym toku oceniania otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą i ponadto wykonuje prace i zadania wykraczające poza zakres materiału 

przewidziany na dany poziom nauczania lub uzyskuje znaczne wyniki w konkurach  

i olimpiadach 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ WYŻSZEJ 

NIŻ PRZEWIDZIANA 

Uzyskanie wyższej niż przewidziana roczna ocena klasyfikacyjna 

Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną z przedmiotu najwyżej o jeden stopień od tej, jaką 

uzyskał w normalnym trybie jej wystawiania jeśli: 



- nie unikał sprawdzianów pisemnych, 

- korzystał z możliwości poprawy ocen bieżących, 

- otrzymał oceny bieżące na poziomie wnioskowanej przez siebie oceny rocznej, 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 

 

Uczeń składa podanie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły nie później niż dwa dni po 

terminie poinformowania go o ocenie przewidywanej. Sprawdzian klasyfikacyjny odbywa się  

w formie pisemnej, zakres treści jest zgodny z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne 

stopnie. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu klasyfikacyjnego jest roczną oceną klasyfikacyjną 

z przyrody. 

 


