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 Ocenianie przedmiotowe 

PRZYRODA 

 
I. Cele ogólne oceniania  

 

1. Rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.  

2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.  

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

4. Przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka.  

5. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania.  

6. Prawidłowości doboru metod  pracy z uczniem.  

 

II. Wymaganie edukacyjne 
 

Przedmiotem oceniania są: 

a) wiedza 

b) umiejętności 

c) postawa ucznia i jego aktywność 

 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

 

 prace  pisemne (sprawdziany,  kartkówki) - w przypadku niesamodzielnej pracy uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną  

 odpowiedzi ustne  

 prace domowe - brak zeszytu ćwiczeń lub pracy domowej należy zgłaszać na początku  

lekcji 

 praca w grupach 

 praca na lekcji 

 aktywność pozalekcyjna 

 prace długoterminowe (gromadzenie okazów, zielników, pomocy  do lekcji, itp) 

 przygotowanie do lekcji 

 zeszyt ćwiczeń (uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia notatki  

w zeszycie ćwiczeń) 

 prace nieobowiązkowe - będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia 

wiadomości  i umiejętności 

 osiągnięcia w konkursach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich 

 umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem, kompasem, planem, mapą 

          
III.  Zasady oceniania 

1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6.  

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający, niedostateczny. 

3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg 

kryteriów: 

 

96% - 90% - ocena bardzo dobra 

89% - 70% - ocena dobra 

69% - 50% - ocena dostateczna 

49% - 30% - ocena dopuszczająca 

29 % -  0% - ocena niedostateczna  

  

Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 97% punktów. 
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Nauczyciel zapisuje komentarz do ocen: niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej. 

 

4. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

5. Sprawdziany, z których uczeń uzyskał cenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu dwóch 

tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu w ciągu tygodnia od daty 

powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie czy kartkówce  wpisuje się do 

dziennika  „0”. Oznacza to, że uczeń ma napisać zaległą pracę pisemną i wówczas  „0” zostaje 

zastąpione oceną. 

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji trzy razy w ciągu półrocza  

nieprzygotowania do lekcji [np] (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji 

powtórzeniowych).  

7. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli 

pomocy. 

8. Klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są kartkówki i odpowiedzi 

ustne.  

9. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej. W takim przypadku jest 

zobowiązany do złożenia podania do dyrektora szkoły, napisania testu sprawdzającego z całego 

półrocza lub całego roku szkolnego na 75%, a  po spełnieniu tego warunku uczeń przystępuje do 

odpowiedzi ustnej.  

10. Uczniowie, którzy posiadają orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oceniani są  

według  obniżonych  kryteriów  dostosowanych do ich możliwości. Otrzymują ocenę dopuszczającą po 

uzyskaniu 20% punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki. 

 

100% - 81% - ocenę bardzo dobrą 

80% - 61% - ocenę dobrą 

60% - 40% - ocenę dostateczną 

 
11. W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami Ocenianie Przedmiotowe  uwzględnia możliwość 

odstępstwa od ustalonych wytycznych zarówno, co do formy prezentacji wyuczonych treści jak 

również czasu ich eksponowania. Jednakże takie odstępstwo nie zwalnia od obowiązku opanowania 

przez ucznia treści podstawowych, a więc minimalnych określonych w planach wynikowych dla 

poszczególnych klas.  

 

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji wzrokowej należy  

zwracać uwagę na: 
 

-trudności z pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych 

-kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej 

-wolne tempo czytania oraz problem zrozumienia czytanych treści 

-niechęć do czytania tekstów 

-popełnianie błędów przy przepisywaniu tekstów 

-mylenie liter podobnych 

-słaba pamięć wzrokowa 

-liczne błędy ortograficzne 

 

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami percepcji słuchowej należy 

zwracać uwagę  na: 
 

- trudności z odróżnianiem podobnych słów 

- nieprawidłową wymowę 

- trudności w rozumieniu tekstu 

 

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami orientacji przestrzennej należy 

zwracać uwagę  na: 
 
-niewłaściwe określanie połażenia przedmiotów 

-problemy z wykonywaniem tabel 
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-mylenie kierunku zapisu 

-przestawianie liter 

-przeskakiwanie kierunków 

-trudności ze zrozumieniem treści dotyczących stosunków przestrzenno-czasowych 

 

W przypadku oceniania ucznia charakteryzującego się zaburzeniami lateralizacji i rozwoju 

słuchowego należy zwracać uwagę  na: 
 

-trudne do odczytywania ręczne pismo 

-wolne tempo pisania 

-niestaranne zeszyty 

 

12. Ocenianie wspomagające: 
 

a) plus (+) uczeń może otrzymać za: 

- aktywność na lekcji, 

- prace domowe o małym stopniu trudności, 

- z pracy zespołu na lekcji. 

b) minus (-) uczeń może otrzymać za:  

- brak pracy domowej o małym zakresie treści, 

- brak zeszytu przedmiotowego, 

- brak zaangażowania w pracy na lekcji (w sytuacji uzasadnionej) 

 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem: 

 

Za 5 plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą 

Za 4 plusy uczeń uzyskuje ocenę dobrą 

Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę dostateczną 

Za 3 minusy uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną 

 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (+), który podwyższa ich wartość o 0,35 stopnia. 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku (-), który obniża ich wartość o 0,25 stopnia.  

Oceny ze sprawdzianów, kartkówek, śródroczne i  roczne wystawiane są bez znaków. 
 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia z ocen cząstkowych. 

Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników według poniższych kryteriów 

 

Wskaźnik osiągnięć uczniów „Waga” 

Sprawdziany i testy 5 punktów 

Kartkówki 4 punkty 

Odpowiedzi ustne 3 punkty 

Ćwiczenia praktyczne, hodowle,  prace dodatkowe 3 punkty 

Aktywność na lekcji  1 punkt 

Praca na lekcji, zadanie, karty pracy 2 punkty 

testy WSiPnet 3 punkty 

Zielnik 4 punkty 

Projekty edukacyjne 4 punkty 

Konkursy ekologiczne i przyrodnicze 7 punktów 

Działalność pozalekcyjna  3 punkty 

 

Oceny semestralne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych według następującego 

schematu: 

 

Celujący – średnia ważona od 5,65 

Bardzo dobry - średnia ważona 4,65-5,64 

Dobry - średnia ważona 3,65 – 4,64 

Dostateczny - średnia ważona 2,65 – 3,64 

Dopuszczający - średnia ważona 1,65 – 2,64 

Niedostateczny - średnia ważona 1,64 i poniżej 
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14. Kategorie podlegające ocenie 

 Sprawdziany pisemne z całego działu  

- zapowiadane są z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,  

- trwają 45 minut,  

- są obowiązkowe,  

- powinny być napisane na ocenę przynajmniej dopuszczającą,  

- nauczyciel na podstawie orzeczenia lub opinii Poradni PPP dostosowuje zakres sprawdzanych 

wiadomości i umiejętności oraz formę do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.  

 

Kartkówki  

- obejmują materiał 3 ostatnich jednostek  

- czas pisania wynosi 5 – 15 min (według uznania nauczyciela),  

- mogą być zapowiadane lecz nie muszą,  

- w zasadzie nie podlegają poprawie (nauczyciel wyjątkowo może się zgodzić na ponowne jej napisanie) 

 Odpowiedzi ustne  
- obejmują materiał 3 ostatnich jednostek tematycznych, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego 

działu,  

- uczeń odpowiada na trzy zadane mu przez nauczyciela pytania,  

- wzorzec oceniania odpowiedzi ustnej przedstawia poniższa tabela: 

Ocena niedostateczna Uczeń nie udziela odpowiedzi na żadne z trzech zadanych pytań  

Ocena dopuszczająca Uczeń udziela pełnej odpowiedzi na jedno pytanie lub niepełna na 

dwa 

Ocena dostateczna Uczeń udziela adekwatną,  pełną odpowiedź na dwa pytania 

Ocena dobra Uczeń udziela adekwatną,  pełną odpowiedź na dwa pytania i 

niepełną na trzecie 

Ocena bardzo dobra Uczeń udziela adekwatną,  pełną odpowiedź na wszystkie pytania 

- odstępstwa od tego wzorca mogą wynikać z uwzględnienia przez nauczyciela specyfiki funkcjonowania 

w szkole ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Ocena zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń  
 

Zeszyt zostaje oceniony na ocenę bardzo dobrą w przypadku zawierania kompletnych, estetycznie i 

bezbłędnie wykonanych notatek z wszystkich lekcji. Nauczyciel nie obniża oceny za brzydki charakter 

pisma. Wszelkie notatki z lekcji, na których uczeń był nieobecny powinny być uzupełnione. W przypadku 

braku lub nieprawidłowego prowadzenia zeszytu uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. 

15.  Sposoby informowania uczniów i rodziców  

- Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznajemy uczniów z założeniami Oceniania Przedmiotowego. 

- Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

- Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki rodzice otrzymują do wglądu. Sprawdziany nie są 
oddawane do domu ucznia. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 
- Nauczyciel na pierwszym zebraniu informuje rodziców o sposobie oceniania z przedmiotu. 

- O ocenach  cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach 

rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. 

Ponadto mają oni wgląd do e-dziennika. 

- Rodzice są  informowani  o ocenach  niedostatecznych śródrocznych i końcoworocznych na 

miesiąc  przed klasyfikacją. Pozostałe oceny są znane 2 tygodnie  przed konferencją 

klasyfikacyjną. 
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16. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące 

efektem jego samodzielnej pracy, 

- prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią przyrodniczą, 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

- formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- w pracach pisemnych osiąga 97% punktów możliwych do zdobycia i w pełni odpowiada na 

dodatkowe pytania,  

- bierze udział w konkursach przyrodniczych na terenie szkoły i poza nią. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 

- wykazuje szczególne zainteresowania przyrodą, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych 

sytuacjach, 

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji, 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze, 

- sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym, 

- potrafi samodzielnie wykonać preparaty mikroskopowe i opisać je, 

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przyrodniczą, 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 96% punktów możliwych do 

zdobycia. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w 

szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w 

przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

- posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny, 

- udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 

- jest aktywny na lekcji, 

- w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów. 

  
 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu 

przyrody oraz takie, które można wykorzystać w różnych sytuacjach,  

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

- z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: mapy,  tablice, wykresy, itp., 

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one 

możliwości dalszego kształcenia,  
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- wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia przyrodnicze, 

- wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii przyrodniczej, 

- jest mało aktywny na lekcji, 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do 

dalszego kształcenia, 

- wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych, 

- nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

- wykazuje się bierną postawą na lekcji, 

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 20% punktów. 

 

 

17. Ewaluacja OP 

      Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami  dokona analizy funkcjonowania 

przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach przyrody. Ewentualne zmiany w Ocenianiu 

Przedmiotowym  będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 
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