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Zasady przedmiotowego systemu oceniania z przyrody 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  

2. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów np: odpowiedzi ustne, kartkówki, 

sprawdziany, pisemne testy, prace   domowe, aktywność na lekcji, prezentacje, udział w konkursach 

przedmiotowych i projektach edukacyjnych. Na ocenę ma również wpływ stosunek ucznia do 

przedmiotu, tzn. zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji, prowadzenie zeszytu, odrabianie zadań 

domowych. 

3. Sprawdziany pisemne i testy są obowiązkowe, zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisywane w e-dzienniku. Jeżeli uczeń opuścił zapowiedziany sprawdzian, był 

nieobecny (nb.), to powinien napisać go w terminie do 2 tygodnia po wznowieniu zajęć szkolnych. 

W przypadku odmowy pisania sprawdzianu pisemnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Uczeń może poprawić każdy sprawdzian napisany na ocenę niższą niż dostateczna. Poprawa odbywa 

się w ciągu 10 dni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz. Przy 

poprawianiu oceny z pracy klasowej i pisaniu w drugim terminie, kryteria ocen nie zmieniają się 

a otrzymana jest wpisana do dziennika. Stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej jest równy 

rangą pierwszej ocenie i obydwa stopnie są uwzględnione przy ocenie klasyfikacyjnej. 

5. Prac pisemnych nie można kserować i fotografować, ponieważ są one dokumentem dotyczącym 

oceniania ucznia. Nauczyciel na prośbę rodzica udostępnia na konsultacjach do wglądu pracę i 

motywuje wystawioną ocenę. 

6. Niesamodzielność pracy ucznia w przypadku prac kontrolnych jest traktowana jako oszukiwanie 

kolegów, nauczycieli i rodziców i powoduje automatyczne uzyskanie oceny niedostatecznej. 

7. Krótkie kartkówki (mogą dotyczyć trzech ostatnich tematów) nie muszą być zapowiadane, ani 

wpisane do e-dziennika, ocen z kartkówek nie poprawiamy. 

8. Uczeń zobowiązany jest do odrabiania zadań domowych i przedstawienia ich nauczycielowi we 

wskazanym terminie. Brak zadania (bz) odnotowywany jest w dzienniku. Dopuszczalne jest 

zgłoszenie w semestrze 2 braków zadań. Po wykorzystaniu limitu (przy trzecim) uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  



Strona 2 z 5 

 

9. Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu zgłosić brak przygotowania (np.) do lekcji, nie dotyczy to 

ustalonych wcześniej sprawdzianów lub zapowiedzianych kartkówek. Uczeń powinien zgłosić „np.” 

podczas czytania listy obecności. Po wykorzystaniu limitu (przy trzecim) uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Taka ocena nie ulega poprawie. 

10. Dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+” i „-” przy ocenie, przy czym oceny śródroczne 

i roczne nie mogą zawierać tych znaków.  

11. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym znajdują się kolejne tematy i 

notatki z lekcji. Po powrocie z nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zeszyt. 

12. Punktacja prac klasowych i kartkówek oraz sposób ich sprawdzenia oraz omówienia powinien dać 

uczniowi informację zwrotną o jego brakach i postępach (mocne i słabe strony) oraz stopniu 

opanowania wiadomości i umiejętności. 

13. Na zajęciach oraz podczas prac pisemnych niedozwolone jest korzystanie z telefonów 

komórkowych, chyba, że nauczyciel postanowi inaczej. 

14. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mają odpowiednio dostosowany poziom 

wymagań edukacyjnych. 

15. Tryb informowania o przewidywanej ocenie i odwoływanie się od oceny rocznej jest zgodny 

z ustaleniami ZWO.  

 

II. KRYTRIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej z przyrody, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania przyrody - potrafi stosować wiadomości w sytuacjach 

nietypowych (problemowych) oraz proponuje rozwiązania nietypowe, 

- uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, osiąga sukcesy 

w różnych konkursach przedmiotowych, szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

- wskazuje dużą samodzielność i potrafi bez nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy,  

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela informacji oraz 

dotrzeć do innych źródeł wiadomości, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać eksperymenty, doświadczenia 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 
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- potrafi poprawnie rozumować o kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań 

i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji 

- potrafi bezpiecznie wykonywać doświadczenia przyrodnicze 

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkiej skali trudności, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

- jest aktywny w czasie lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności i umiejętności określone 

programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą nauczyciela, typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

- potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z takich źródeł wiedzy jak mapa 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonać doświadczenie przyrodnicze 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

- ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, 

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

- z pomocą nauczyciela potrafi bezpiecznie wykonywać bardzo proste eksperymenty przyrodnicze 

- przejawia pewne zaangażowanie w proces uczenia się. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne dla 

dalszego kształcenia się, 

- nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności 

nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie wykazuje zadawalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy. 
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III. METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA 

I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Ocenianiu podlegać będą:  

 

1.Wypowiedzi ustne oceniane są pod względem rzeczowości, stosowania języka przyrodniczego, 

umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału 

z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

 waga 2 

 wpisywane kolorem czarnym 

2.Sprawdziany pisemne całogodzinne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu; zapowiadane są 

tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą.  

 waga 3 

 wpisywane kolorem czerwonym 

 oceny wystawiany są zgodnie z poniższymi progami procentowymi: 

 

kryterium procentowe ocena 

0 % - 29% niedostateczny 

30 % - 49% dopuszczający 

50 % - 74% dostateczny 

75 % - 89% dobry 

90 % - 100% bardzo dobry 

100% + dodatkowe zadanie celujący 

 

 

3.Kartkówki 10 – 20 min. (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.  

 waga 2 

 wpisywane kolorem zielonym 

4.Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego 

rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do końcowych 

wniosków. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy. Gdy zgromadzi trzy plusy uzyskuje ocenę 

bardzo dobrą, a gdy uzyska trzy minusy ocenę niedostateczną. 

 waga 1 

 wpisywane kolorem czarnym 
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5. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych materiałów, 

referaty, prezentacje multimedialne, zadania domowe, plakaty, albumy, udział w konkursach, projektach 

edukacyjnych i aktywność na lekcji  

 waga 1 

 wpisywane kolorem czarnym 

6. Udział w konkursach, zdobycie wysokich miejsc 

 waga 3 

 

 Waga ocen ulega zmianie w przypadku nauczania zdalnego (waga 1) 

 

IV. KRYTERIA OCENIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ 

 

1. Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia ze sprawdzianów, 

kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac dodatkowych oraz innych form aktywności podlegających ocenie 

w trakcie trwania semestru. Ponadto bierze się pod uwagę pozostałe aspekty oceniania czyli aktywność 

ucznia na zajęciach, frekwencję, systematyczność i zaangażowanie ucznia w proces samokształcenia. 

W przypadku oceny rocznej nauczyciel ponadto bierze pod uwagę ocenę za pierwszy semestr. 

2. Nauczyciel ocenę semestralną i końcowo roczną ustala z uwzględnieniem średniej ważonej ocen 

cząstkowych wyliczonych przez e-dziennik. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia również możliwości 

intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie oraz orzeczenie z poradni. 

3. Nauczyciel może podwyższyć ocenę roczną w szczególnych sytuacjach, np.: za aktywny udział ucznia 

w konkursach i osiągnięcia w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 


