
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 

I. Ocenianie przedmiotowe ma na celu: 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.                                                                                                                           

U uczniów, u których rozpoznano lub zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne 

nauczyciele indywidualizują proces nauczania by maksymalnie niwelować niekorzystne 

różnice między uczniami, przy jednoczesnym rozwijaniu cech pozytywnych.  

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie: 

1. Stosowanie pojęć przyrodniczych ze zrozumieniem. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych definicji i praw. 

3. Samodzielne lub w grupach przeprowadzenie rozumowań i wnioskowanie. 

4. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń, obserwacji i wnioskowanie. 

5. Stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych, praktycznych. 

6. Prace projektowe długoterminowe. 

7. Aktywność na lekcjach , praca w grupach i wkład pracy ucznia. 

8. Udział w kółku przyrodniczym, udział i wyniki w konkursach przyrodniczych. 

9. Zadania domowe. 

10. Posiadanie narzędzi i środków wymaganych na lekcji. 

 

III. Formy i metody sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: 

1. Sprawdziany/testy/ są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowywane      

w dzienniku.                                                                                                                             

2. Termin sprawdzenia i zapoznania uczniów z wynikami prac pisemnych wynosi dwa 

tygodnie.                                                                                                                                        

3. Uczeń może poprawić w ciągu semestru jedną ocenę z pracy klasowej. 

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z każdej pracy klasowej. 

5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona), 

to powinien napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.                                         



6. Kryteria wymagań na ocenę szkolną z pracy pisemnej: 

 0-29 % maksymalnej ilości punktów – niedostateczny 

30-50 % maksymalnej ilości punktów – dopuszczający 

51-74 % maksymalnej ilości punktów – dostateczny  

75-89 % maksymalnej ilości punktów – dobry  

90-96 % maksymalnej ilości punktów – bardzo dobry  

97-100% maksymalnej ilości punktów – celujący 

 

7. Nieuczciwe zachowanie (odpisywanie) podczas prac pisemnych grozi otrzymaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

8. Jedną z form kontroli są krótkie, niezapowiedziane sprawdziany. Mogą one obejmować 

materiał z trzech ostatnich lekcji. 

9. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

10. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców. 

11. Sprawdzone, ocenione i omówione prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom. 

12. Nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca roku szkolnego.  

13. Odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

14. Aktywność podczas zajęć podlega ocenie, która może mieć postać plusów lub minusów, 

(przy czym trzy plusy oznaczają ocenę bdb, zaś trzy minusy ndst).  

15. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji – przed lekcją 

16. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze brak zadania domowego- przed lekcją. 

17. Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych (nie jest ich średnią arytmetyczną) i jest 

efektem pracy ucznia w ciągu całego semestru. 

18. Uczeń, który opuścił 50 % lekcji może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 

19. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji i  możliwości 

odpowiedzi. 

IV. Ocena osiągnięć uczniów z przyrody: 

Ocena celująca – uczeń w zakresie posiadanej wiedzy doskonale opanował podstawę 

programową. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Posiada 

szeroką  wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji , osiąga sukcesy w konkursach 

przyrodniczych.   



Ocena bardzo dobra – uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy 

programowej. Samodzielnie potrafi interpretować problemy i procesy chemiczne, 

biologiczne, geograficzne i fizyczne. Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z 

różnych dziedzin nauki. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych. 

Ocena dobra – uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela 

potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Potrafi dostrzec 

zależności przyczynowo- skutkowe. Wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

Ocena dostateczna – wiedza ucznia obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności. Przy 

pomocy nauczyciela jest on w stanie samodzielnie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Nie 

potrafi łączyć zagadnień przyrodniczych w logiczne ciągi i dokonywać ujęć problemowych. 

Podejmuje próby wykonania zadań. Rzadko przejawia aktywność na lekcjach. 

Ocena dopuszczająca – uczeń ma duże braki w wiedzy. Przy biernej postawie na lekcjach 

wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela 

wykonywać proste polecenia. 

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który ma bardzo duże braki w zakresie 

podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie 

potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje brak systematyczności i chęci do 

nauki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


