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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 

II ETAP EDUKACYJNY ROK SZKOLNY 2020/2021 

Nauczyciel przedmiotu:-K.Izydor 

 

CEL OCENY 

 

Przedmiotem oceny jest: 

1. aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności, 

2. tempo przyrostu wiadomości i umiejętności, 

3. stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce, 

4. logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów, 

5. aktywność i postawa 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

 

Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. rozumienie pojęć przyrodniczych, 

2. stosowanie języka przyrodniczego, 

3. przeprowadzanie doświadczeń, obserwacji i wnioskowań, 

4. stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych, 

5. prace projektowe i długoterminowe, 

6. aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia, 

7. praca w grupach 

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Formy oceniania: 

1) prace klasowe ( testy ), 

2) kartkówki, 

3) prace projektowe lub długoterminowe, 

4) wypowiedzi ustne, 

5) samodzielna praca na lekcji, 

6) prace domowe, 

7) aktywność na lekcji, 

8) praca w grupie, 

9) udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych 

 

2. Skala ocen: 

3.  

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach 

według obowiązującej skali: 

1) ocena celująca – 6 

2) ocena bardzo dobra – 5 

3) ocena dobra – 4 

4) ocena dostateczna – 3 

5) ocena dopuszczającą – 2 

6) ocena niedostateczna – 1 
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WAGA OCEN 

 

0-1,59  niedostateczny 

1,60-2,74   dopuszczajĄcy 

2,75-3,74 dostateczny 

3,75-4,74 dobry 

4,75-5,59 bardzo dobry 

5,60-6,00  celujacy 

 

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według           

    następujących zasad: 

1) wszystkie testy i sprawdziany – w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania, 

l.p. 
Formy 

aktywności 

Częstotliwość 

W semestrze 

Zakres i zasady 

przeprowadzania 
Ocena 

1 

Praca klasowa 

( testy) –  

35-45min 

2-3 

Materiał obejmujący cały 

dział 

Zapowiedziana na tydzień 

przed terminem i utrwalona 

 

1. poniżej 30% -1 

2.31%-35%-2- 

3.36%-40%-2 

4.41%-45%-2+ 

5.46%-50%-3- 

6.51%-60%-3 

7.61%-69%-3+ 

8.70%-75%-4- 

9.76%-80%-4 

10.81%-85%-4+ 

11.86%-90%-5- 

12.91%-94%-5 

13.95%-97%-5+ 

14.98%-99%-6- 

15.100%-6 

2 
Kartkówki 

10 –15 min 
1-2 

Materiał obejmujący 2-3 

jednostek tematycznych, 

Zapowiedziane w librusie 

od 1 do 6 

3 

 

Prace domowe 

 

1-2 Na bieżąco, bez zapowiedzi od 1 do 6 

4 
Wypowiedzi 

ustne 
1-2 

Materiał obejmujący 2-3 

jednostek tematycznych, 

bez zapowiedzi. 

od 1 do 6 

5 

Prace 

projektowe lub 

długoterminowe 

1 

Materiał wskazany przez 

Nauczyciela, termin określa 

nauczyciel 

od 1 do 6 

6 
Aktywność na 

lekcji 
wg potrzeby 

Krótkie wypowiedzi  

5 znaków(+) bdb 
od 1 do 6 

7 Praca w grupie 
1 

 

Materiał wskazany przez 

nauczyciela  

Wkład własnej pracy 

Zgodność z instrukcja 

od 1 do 6 
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2) odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń – w ciągu dwóch 

tygodni od daty otrzymania 

 

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą je w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

3.. Poprawione testy, sprawdziany  oddawane są w terminie do dwóch 

 tygodni 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. 

2. Po każdej wypowiedzi ustnej lub pisemnej uczeń otrzymuje informację zwrotna od       

 nauczyciela o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności.. 

3. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia swojego  

 nieprzygotowania do lekcji z określonych obszarów aktywności. 

4. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń za każde następne 

nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczna. 

5. Aktywność na lekcji jest oceniana „plusami”. Za 5 zebranych „plusów”, które zaznaczane         

 są w zeszycie przedmiotowym uczeń otrzymuje ocenę celującą.  

 Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

1) częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

2) poprawne wnioskowanie, 

3) poprawne wykonywanie doświadczeń, 

4) aktywną pracę w grupie, 

5) wykonywanie dodatkowych zadań 

6. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia ( wskazania     

    zawarte w opinii PPP). 

 

EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

bieżąca (wyniki z poszczególnych form aktywności, rozmowy, obserwacja ) 


