
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 

 

 

I. Cele nauczania przyrody: 

 Zainteresowanie światem przyrodniczym, jego różnorodnością, zależnościami istniejącymi w środowisku; 

 Doskonalenie umiejętności obserwacji, prowadzenia doświadczeń, czytania map i wykresów; 

 Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

 

II. Formy oceniania: 

 Praca klasowa 

 Sprawdzian 

 Kartkówka 

 Odpowiedź ustna 

 Zeszyt ćwiczeń 

 Praca domowa 

 Inne formy aktywności (udział w konkursach, projekty, prezentacje, udział w zajęciach koła 

przedmiotowego) 

 Aktywność na zajęciach 

 

Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 

1. 1 Praca klasowa 

Po każdym dziale. Tematyka i zakres materiału będzie podany z tygodniowym 

wyprzedzeniem w dzienniku elektronicznym. Uczeń nieobecny na pracy klasowej 

ma obowiązek jej napisania w możliwie jak najszybszym terminie (po ustaleniu z 

nauczycielem). Uczeń ma prawo do poprawiania ocen z pracy klasowej w 

terminie dwóch tygodni od wystawienia oceny. Termin poprawy  uzgadniany jest 

z nauczycielem. 

2. 2 Sprawdzian 

Obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów, musi być zapowiedziana na 

ostatniej lekcji. Uczeń ma możliwość poprawienia sprawdzianu w terminie dwóch 

tygodni od wystawienia oceny. 

3.  Kartkówka 
Obejmuje materiał z ostatniego tematu. Nauczyciel nie ma obowiązku 

zapowiadania kartkówki oraz przeprowadzania poprawy ocen. 

4.  Odpowiedź ustna 

Przynajmniej raz w półroczu. Pod uwagę brane są: stopień posługiwania się 

wiedzą i umiejętnościami, samodzielność myślenia, umiejętność opisywania 

zjawisk przyrodniczych, umiejętność czytania różnych map, tabel, wykresów i 

wyciąganie wniosków, dostrzeganie wpływu działań człowieka na środowisko. 

5. 4 Zeszyt ćwiczeń 
Sprawdzany raz w półroczu. Przy ocenie brana pod uwagę jest poprawność 

merytoryczna, kompletność i estetyka zapisów. 

6.  Zeszyt przedmiotowy 

Sprawdzany raz w półroczu. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego, w którym zapisuje tematy lekcji z datami, notatkami. Przy 

ocenie brana pod uwagę jest poprawność notatek, systematyczność (nr lekcji, data, 

temat lekcji) i estetyka. 

7.  Praca domowa 

Ucznia obowiązuje systematyczne, terminowe i samodzielne wykonanie pracy 

domowej. Przy pracy nauczyciel może postawić znak tzw. parafki, co oznacza 

sprawdzenie wykonania pracy. Ocenianie prac może nastąpić po upływie terminu 

ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów. Większość prac oceniana jest 

znakiem plus (+). 

Za nieodrobioną pracę klasową uczeń otrzymuje minus (-). Sześć kolejnych 

znaków zamieniane jest na ocenę. Uczeń, który nie zgłosi braku pracy domowej 



na początku lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.  

Prace domowe dodatkowe nie są obowiązkowe, uczeń może nie wyrazić zgody na 

wpisanie do dziennika oceny proponowanej za dodatkową pracę. 

8.  Inne formy aktywności 

Uczeń może uzyskać oceny za prace dodatkowe, np.: wykonywanie projektów, 

prezentacji, dodatkowych prac domowych i innych. 

Za udział i osiągnięcia w konkursach uczniowie otrzymują oceny bardzo dobre i 

celujące w zależności od kategorii konkursu. 

9. 8 
Aktywność na 

zajęciach 

Za aktywność na lekcji uczeń nagradzany jest plusami, za cztery plusy uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za sześć plusów – ocenę celującą. 

 

 

III. Ocenianie: 

 

Oceny wystawiane są zgodnie ze szkolnymi zasadami zawartymi w WZO oraz szczegółowymi 

wymaganiami edukacyjnymi dostępnymi do wglądu u nauczyciela przedmiotu. Prace pisemne 

oceniane są według skali procentowej zawartej w szkolnym WZO. 

 

Na ocenę śródroczną i roczną przede wszystkim wpływają oceny uzyskane za samodzielną pracę ucznia 

podczas lekcji. 

 

 

IV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z SPE. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynika z zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu PPP i dotyczy 

dostosowania form, metod i sposobów pracy z uczniem. Dostosowania te mogą obejmować (w zależności 

od indywidualnych zaleceń): 

 Uwzględnianie trudności w zapamiętywaniu nazw. 

 Wydłużenie czasu na odpowiedź ustną i pisemną. 

 Obniżenie poziomu trudności zadań. 

 Stosowanie technik skojarzeniowych wspomagających zapamiętywanie. 

 Stosowanie zróżnicowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia. 

 W przypadku ucznia z dysgrafią istnieje możliwość pisania prac domowych na komputerze. 

 Dostosowanie wymagań może dotyczyć także ucznia, który na I śródrocze otrzymał ocenę 

niedostateczną i potrzebuje 

  dodatkowego wsparcia ze strony nauczyciela, 

 

 

V. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej. 

1. Nauczyciel, nie później niż miesiąc przed radą klasyfikacyjną informuje uczniów o przewidywanych 

ocenach, które wpisuje w dzienniku. Oceny przewidywane nie są ocenami ostatecznymi i mogą ulec 

zmianie. 

2. Uczniowie informowani są o nich ustnie podczas lekcji, natomiast rodzice za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

3. W szczególnych przypadkach zaniedbywania przez ucznia obowiązków, nauczyciel może ustalić ocenę 

klasyfikacyjną niższą od przewidywanej. 

4. Uczniowie zainteresowani poprawą ocen przewidywanych zgłaszają to nauczycielowi, który ustali czy 

istnieje taka możliwość oraz poda warunki i tryb ich poprawy. 

5. Prawo do ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana nie przysługuje uczniom, którzy: 



a) w ciągu ocenianego okresu z większości prac klasowych i badania wyników uzyskali oceny niższe 

od ocen, o które się ubiegają, 

b) nie wykorzystali możliwości bieżącego poprawiania ocen ustalonego w PZO. 

6. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli wykaże się odpowiednią 

wiedzą i umiejętnościami w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. Niezależnie od omówionego trybu i warunków uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełni kryteria na daną 

ocenę do terminu klasyfikacji. 

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z przyrody, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę zajęć oraz braku ocen cząstkowych potwierdzających spełnienie niezbędnych wymagań 

edukacyjnych. 


