
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - PRZYRODA 
 
1.Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny : 
 

- informacja ustna przekazywana przez nauczyciela w pierwszym tygodniu nauki (informacje 

uzupełniające można przekazać, na prośbę ucznia, na początku II półrocza), 

 

- informacje w formie zapisanej znajdują się na stronie internetowej szkoły i u nauczyciela przyrody 

(dostępne podczas spotkań indywidualnych lub zebrań ogólnych z rodzicami). 
 
2.Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 
 

1.Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:  
• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;  
• posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi;  
• posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;  
2.Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:  
• zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;  
• rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;  
• posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;  
• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać;  
3.Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:  
• właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;  
• korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma 

przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;  
• dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;  
• proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;  
• ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;  
• dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;  
4.Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:  
• projektuje doświadczenia i prezentuje je;  
• dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;  
• przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie;  
• wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;  
5.Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:  
• w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej;  
• selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;  
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;  
aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, akcjach obejmujących  przyrodę i pokrewne dziedziny. 

 
3. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie, sposoby informowania ucznia o ocenie  

cząstkowej z danej formy aktywności oraz ustalenie częstotliwości kontroli. 

 

 Uczeń jest zobowiązany na bieżąco informować swoich rodziców/prawnych opiekunów 

o wszystkich uzyskanych przez siebie ocenach. 
 

 Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z przygotowania się do kolejnej lekcji 

i możliwości odpowiedzi lub pisania kartkówki.  
 Brak zadania domowego pisemnego: 3x (trzy minusy) - ocena niedostateczna.  
 Uczeń, który na lekcji nie uważa i nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie nauczyciela 

 
w trakcie omawiania tematu otrzymuje ocenę niedostateczną z odpowiedzi. 



 
 

4. Ustalenie ilości prac domowych, częstotliwości oraz czasu na ich przygotowanie. 

 

Rodzaj pracy 

domowej 
Częstość zadawania Czas na przygotowanie 

uzupełnianie ćwiczeń na bieżąco na kolejną lekcję 

ustne utrwalanie lekcji na bieżąco na kolejną lekcję 

prowadzenie hodowli, 

realizowanie projektów 

w zależności od omawianego 

materiału 
do jednego miesiąca 

wyszukiwanie 
dodatkowych informacji 

na lekcje 

w zależności od omawianego 

materiału 
do jednego tygodnia 

  

5. Zasady przeprowadzania prac pisemnych oraz ustalenie form poprawy oceny. 

Narzędzie 
Zasady 

przeprowadzania 
Formy poprawiania 

Ilość 

w półroczu 

sprawdzian 
- obejmuje cały dział, 

zapowiedziana na co najmniej 

tydzień przed i wpisana  

do dziennika, 

- informacja o ocenie zapisana 

na sprawdzianie, 

- prace są udostępniane 

uczniowi 

podczas lekcji i do domu; 

obowiązkiem ucznia jest 

zwrócić 

pobraną pracę najpóźniej 

po tygodniu, z podpisem 

- sprawdzenie i oddanie  

w ciągu 2 tygodni  

po przeprowadzeniu, 

- trzeba poprawić ocenę 

niedostateczną 

w terminie ustalonym 

z nauczycielem, 

nie później niż 2 

tygodnie 

od omówienia pracy. 

w zależności 

od ilości 

omówionego 

materiału (ilości 

rozdziałów) 

Forma aktywności Sposoby informowania Częstotliwość 

odpowiedź ustna z 3 

ostatnich tematów 
ustnie po odpowiedzi raz  w półroczu 

praca domowa 
ustnie lub pisemnie w zeszycie lub 

w ćwiczeniach 

w zależności od omawianego 

materiału 

kontrola zeszytu 

przedmiotowego lub ćwiczeń 
pisemnie w zeszycie lub ćwiczeniach 

w zależności od omawianego 

materiału 

przygotowanie 

fragmentu lekcji, 

prezentacji lub 

doświadczenia 

ustnie 
w zależności od omawianego 

materiału 

prowadzenie hodowli, 

obserwacji 
ustnie lub pisemnie w karcie obserwacji 

w zależności od omawianego 

materiału 

praca w grupie ustnie pod koniec lekcji 
na zakończenie lekcji, 

na której wystąpiła ta forma 

aktywność 
ustnie: trzy „+” to ocena  bardzo dobra 

trzy „-„ to ocena niedostateczna 
na każdej lekcji 



rodzica, 

który potwierdza zapoznanie  

się z oceną dziecka, 

-w przypadku niewywiązania 

się ucznia z obowiązku zwrotu 

podpisanej pracy, klasówki 

będą  

udostępniane jego rodzicom 

tylko 

podczas spotkań 

indywidualnych. 

kartkówka 
- obejmuje materiał z trzech 

ostatnich tematów, 

- nie jest zapowiadana, 

- informacja o ocenie zapisana 

na kartkówce. 

- sprawdzenie i oddanie 

w ciągu tygodnia, 

- nie podlega poprawie. 

może być 

na każdej 

lekcji 

 
 

Przelicznik procentowy do oceniania prac pisemnych – zgodnie z WSO. 

 

6.Ustalenie wpływu różnych ocen cząstkowych na ocenę półroczną i roczną. 

 
Oceny cząstkowe mają różną wagę : 

 
- praca klasowa – 3,  
- kartkówka, odpowiedź ustna, projekt – 2,  
- praca domowa, ćwiczenia, prace dodatkowe, aktywność na lekcji, praca w grupie – 1.  
Obowiązuje następujący przelicznik średnie ważonej na ocenę szkolną półroczną i roczną: 

 



 

7.Ustalenie sposobów wskazywania kierunków dalszej pracy ucznia. 

 

 Omówienie pracy pisemnej i wskazanie braków w opanowaniu materiału 

oraz wskazanie sposobów uzupełnienia wiadomości. 
 

 Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami w celu ukierunkowania pracy ucznia 

zdolnego, ucznia z trudnościami w nauce, ucznia z dysfunkcjami. 
 

 Współdziałanie z uczniem zdolnym w celu rozwijania jego 

zainteresowań. Nauczyciel może pomóc uczniowi w nauce 

w czasie swoich konsultacji. 
 

8.Warunki i tryb uzyskania przez ucznia wyższych niż przewidywane półrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 
Ocenę wyższą niż przewidywaną na koniec półrocza/roku uczeń może uzyskać: 

 
a) wykonując zadania dodatkowe np.:  

o dodatkowe zadania na pracy klasowej, 
 

o dodatkowe pytania podczas 

odpowiedzi ustnych, dodatkowe 

zadania wykonywane w domu, 
 

o projekt edukacyjny,  
o udział w konkursie przedmiotowym,  
o aktywne uczestnictwo w kółku przedmiotowym,  
o samodzielne przeprowadzenie doświadczeń lub hodowli i zaprezentowanie 

ich w czasie lekcji. 
 

b) poprawiając każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej na zasadach opisanych 

w PZO,  
c) poprawiając inne oceny niż niedostateczna z pracy klasowej, po uzgodnieniu takiej 

możliwości z nauczycielem, w terminie dwóch tygodnie od momentu oddania 

sprawdzianu/klasówki. 
 

Nie ma możliwości poprawiania wszystkich otrzymanych ocen na koniec półrocza, praca 

ucznia musi być systematyczna. 
 

Uwaga: 

W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, że na podstawie ocen cząstkowych nie może 

jednoznacznie określić oceny półrocznej lub rocznej, może zaproponować uczniowi 

poprawienie wybranej pracy klasowej lub wykonanie określonego zadania. 
 

9. Sposoby oceniania i wymagania stawiane uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 

 W przypadku uczniów o stwierdzonych dysfunkcjach nauczyciel zobowiązany jest 

do zapoznania się z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz do stosowania się do zawartych w niej zaleceń. 
 



 Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są według kryteriów dostosowanych do 

ich możliwości. W zależności od uwag zawartych w opinii lub orzeczeniu, nauczyciel 

zobowiązany jest do stosowania się do różnych zaleceń, m.in.: 
 

- uczeń o głębokich deficytach otrzymuje więcej czasu na napisanie 

pracy klasowej, może uzyskać dodatkową pomoc i wskazówki 

przy odczytywaniu treści zadań,  
- prace uczniów ze stwierdzoną dysortografia oceniane są tylko pod katem 

merytorycznym, nie obniża się oceny za pismo uczniom ze stwierdzona 

dysgrafią,  
- polecenia na sprawdzianach oraz podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej 

formułowane są w sposób prosty, dostosowany do możliwości ucznia 

o stwierdzonych dysfunkcjach, zadania domowe oraz polecenia do pracy 

na lekcji, w zależności od uwag zawartych w opinii lub orzeczeniu Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, są indywidualizowane. 


