
Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody 

1. Ocena wiąże się z opanowaniem przez ucznia wiadomości i umiejętności, które 

określone są w podstawie programowej, oraz znajomością terminów i zagadnień 

omawianych w czasie zajęć. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu, w 

którym będą znajdować się szczegółowe notatki. 

2. Składniki oceny: 

- znajomość terminów, procesów i reguł przyrodniczych 

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce 

- zaangażowanie ucznia 

- umiejętność rozwiązywania zadań i problemów 

- samodzielne poszukiwanie dodatkowych informacji 

3. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. Na pierwszych zajęciach nauczyciel 

informuje uczniów o PSO, oraz o sposobach sprawdzania wiedzy, zaznajamia z 

programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi. Nauczyciel każdorazowo 

zaznajamia uczniów z punktacją sprawdzianu. 

4. Uczniowie mogą otrzymywać oceny cząstkowe za: 

- sprawdziany wiadomości (1 godzinne zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej) 

- kartkówki (15min z trzech ostatnich tematów) 

- odpowiedzi ustne 

- aktywność na lekcji (5 plusów bdb, 3 minusy ndst) 

- wykonywanie zadań na kartach pracy, oraz w zeszycie 

- samodzielnie wykonaną pracę domową 

- prezentowanie pracy grupy 

- wykonywanie prac dodatkowych 

5. Ważność oceny 

- waga 5: sprawdziany 

- waga 3: kartkówki, odpowiedzi ustne 

- waga 1: aktywność na lekcji, zadania w zeszycie lub na kartach pracy, zadania 

domowe, praca w grupach 

6. Skala oceny semestralnej: 

5,70 – 6,00 – celujący 

4,70 – 5,69 – bardzo dobry 

3,70 – 4,69 – dobry 



2,70 – 3,69 – dostateczny 

1,60 – 2,60 – dopuszczający 

0 – 1,59 – niedostateczny 

Średnia ważona jest elementem wspomagającym nauczyciela przy wystawianiu oceny 

semestralnej. Na ocenę końcoworoczną wpływ mają wyniki z całego roku szkolnego.  

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu semestru. 

Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku lekcji. Nieprzygotowanie 

zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki, posiadania 

podręcznika, zeszytu. Nieprzygotowanie odnotowywane w dzienniku jest skrótem 

„np”. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej kartkówki, lub 

sprawdzianu. Zgłoszeniu np nie podlegają także prace długoterminowe, chyba że 

uczeń był nieobecny od momentu jej zadania do tygodnia, w którym miał ją oddać. 

Uczeń może zgłosić raz w semestrze brak zadania domowego, co odnotowywane jest 

w dzienniku skrótem „bz”, co zwalnia ucznia z posiadania zadania domowego. 

8. Uczeń może współtworzyć lekcję, przedstawiać swoje materiały związane z tematem 

lekcji, przedstawiać materiały, prezentacje itp. Działania te będą podlegały ocenie jako 

praca na lekcji.  

9. Uczeń może poprawić: 

- ocenę ze sprawdzianu (do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny) 

- odpowiedź ustną i kartkówkę (do 1 tygodnia) 

- zadanie domowe – jeżeli nie oddał w wyznaczonym czasie (do końca tygodnia na 

który przypadał termin) 

10. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli opuści 50% zajęć bez usprawiedliwienia 

11. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie geograficznym, może 

otrzymać na koniec semestru ocenę celującą. Może otrzymać ją także uczeń, który 

uzyskał odpowiednią średnią ważoną. 


