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Z 
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I. OBSZARY AKTYWNOSCI PODLEGAJĄCE  OCENIE 
Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć przyrodniczych. 

2. Stosowanie języka przyrodniczego. 

3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń. 

4. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie obserwacji i wnioskowań. 

5. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych. 

6. Rozwiązywanie zadań problemowych. 

7. Prace projektowe i długoterminowe. 

8. Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia. 

9. Praca w grupach. 

10. Prowadzenie ćwiczeń. 

 

II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ  UCZNIÓW 
1. Formy oceniania: 
· prace klasowe ( testy ), 

· sprawdziany, 

· kartkówki, 

· prace projektowe, 

· prace długoterminowe, 

· wypowiedzi ustne, 

· samodzielna praca na lekcji, 

· prace domowe, 

· zeszyt ćwiczeń, 

· aktywność na lekcji, 

· praca w grupie, 

· przygotowanie do lekcji, 

· udział w dyskusji, 

· udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. 

 

2. Formy wspomagające sprawdzanie  wiedzy: 

 
Uczeń ma prawo zgłosić 3 razy w półroczu nieprzygotowanie do lekcji na początku zajęć,  

z wykluczeniem zapowiedzianego sprawdzianu czy innej formy kontroli wiedzy - nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym skrótem ,,np.” 

( - )  nieprzygotowanie do lekcji( jeśli uczeń nie może już zgłosić,, np'') 

 trzy ( - ) w semestrze – ocena niedostateczna 

( + ) aktywny udział w lekcji oraz wykonywanych pracach 

 trzy ( + ) w semestrze – ocena bardzo dobra 



 

3. Skala ocen:  
Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala sie w stopniach według 

obowiązującej skali: 

· ocena celująca – 6 

· ocena bardzo dobra – 5 

· ocena dobra – 4 

· ocena dostateczna – 3 

· ocena dopuszczająca – 2 

· ocena niedostateczna – 1 

 

4. Ocena testów: 

100% ilości punktów + zadanie dodatkowe  celujący 

91% - 100%  ilości punktów  bardzo dobry 

75% - 90%  ilości punktów  dobry 

51% - 74%  ilości punktów  dostateczny 

30% - 50%  ilości punktów  dopuszczający 

 0%- 29%  ilości punktów  niedostateczny 

Przy dolnej granicy punktacji do oceny otrzymanej przez ucznia n-l dopisuje znak ,,-'', przy górnej 

granicy znak ,,+'' 

W ciągu semestru przewidziano ok. 3 – 4 testów sprawdzających poziom wiadomości  

i umiejętności, przeprowadzone po każdym lub kilku blokach tematycznych. Terminy testów 

podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

 Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według 

następujących zasad: 

- wszystkie testy – w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania, 

- kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń – nie 

podlegają poprawie. 

Uczeń ma również prawo do poprawy oceny dopuszczającej, dostatecznej, i dobrej z testów,  

w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, z zastrzeżeniem, że niższa ocena z poprawy także 

wpisywana jest do dziennika.  

 Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy. 

 Testy są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym z 

nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym 

drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której 

uczeń jest obecny. 

 Uczniowie nieobecni piszą je na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie. 

 

 

 



5. Tryb ustalenia oceny wyższej niż przewidywana 
 

Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który chce uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana 

występują do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie testu sprawdzającego. Wniosek w 

formie pisemnej należy złożyć w terminie do 2 dni roboczych po otrzymaniu informacji 

o przewidywanej ocenie.  

W terminie wyznaczonym przez dyrektora przeprowadzany jest pisemny test sprawdzający, 

który odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Zadania dobiera nauczyciel odpowiednio do poziomu wymagań edukacyjnych na wszystkie 

oceny. 

2. Zadania obejmują odpowiednio zakres śródroczny lub roczny w zależności od tego jaką ocenę 

uczeń chce podwyższyć. 

3. Test sprawdzający prowadzony przez nauczyciela przedmiotu w obecności innego nauczyciela. 

4. Uczeń może otrzymać każdą z ocen przewidzianych w szkolnej skali w zależności od poziomu 

wykonania zadań. 

5. Oceny poziomu wykonania zadań dokonuje nauczyciel prowadzący sprawdzian. 

6. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku przeprowadzonego testu sprawdzającego jest 

ostateczną oceną klasyfikacyjną śródroczną/roczną pod warunkiem, że nie jest niższa od 

przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i nie podlega zmianie.  

7. Uczeń ma tylko jedną możliwość podwyższenia oceny śródrocznej lub rocznej w danym roku 

szkolnym. 

8. Nieobecność ucznia na teście sprawdzającym w wyznaczonym terminie, rozumiana jest jako 

rezygnacja z możliwości podwyższenia oceny. 

 

III. USTALENIA KOŃCOWE 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny są jawne. 

3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 

4. Nie będzie pozytywnie oceniany uczeń, który uchyla sie od oceniania. 

5. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

6.Po sprawdzeniu i ocenieniu prace pisemne udostępniane są uczniom na lekcji. Omówione i 

wyjaśnione zostają wszelkie wątpliwości. Prace pozostają w szkole. 

 

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji rocznej: 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych uwzględnionych w 

programie przyjętym przez nauczyciela w klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania; 

3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 

4) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co 

najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia. 



Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez 

n-la w klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

2 ) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który 

1) nie opanował w pełni wiadomości  określonych w programie nauczania przyjętym przez   n-la ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej ( z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne ( z uwzględnieniem rozszerzeń programowych) 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści 

zawartych w podstawie programowej; 

2) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności ( z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma trudności  z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przyrody w ciągu dalszej 

nauki ( z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

2) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności ( z 

uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przyrody ( nie 

dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim 

stopniu trudności ( z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen opracowano 

oddzielnie dla kl. 4.5,6. 

Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na lekcjach, w szczególności poprzez dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w KIPU i IPET. 

             Izabela Skowrońska - Kaczmarek                                                     Agata Czajka       


