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Cele Przedmiotowych Zasad  Oceniania: 

• dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego 

rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia,                                     

• wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich 

likwidacji,                                                                                                                                                  

• motywowanie ucznia do systematycznej pracy,                                                                                       

• umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy                                  

dydaktyczno-wychowawczej. 

1. Ocenianie osiągnięć ucznia na lekcjach przyrody/ geografii 

Ocena   powinna być oceną wspierającą ucznia w osiąganiu celów, motywującą   do dalszej 

pracy i diagnozującą jego osiągnięcia. 

a) Wiadomości przedmiotowe: 

▪  zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej. 

b) Umiejętności przedmiotowe: 

▪  planowanie prostych eksperymentów; 

▪  analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów; 

▪  gromadzenie i prezentowanie informacji; 

▪  dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych; 

▪  porównywanie i wnioskowanie; 

▪  wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie; 

▪  posługiwanie się środkami technicznymi; 

▪  korzystanie z różnych źródeł informacji. 

c) Umiejętności ponadprzedmiotowe: 

▪  pracę w grupie; 



▪  dyskusję; 

▪  aktywność na lekcji; 

▪  odpowiedzialność za podjęte zadania; 

▪  kreatywność. 

Narzędzia oceniania 

Formy aktywności uczniów podlegające ocenie:  

• Prace pisemne – sprawdziany,  kartkówki                                                                                                    

• Odpowiedzi ustne                                                                                                                                  

• Prace domowe                                                                                                                                          

• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń                                                                                                           

• Zadania dodatkowe np. wykonanie dodatkowych  pomocy  potrzebnych do lekcji, referaty, 

prace długoterminowe – albumy, zielniki, plakaty, gazetki, lapbooki itp.                                                                           

• Praca indywidualna i w grupach                                                                                                                                                                                                                           

• Aktywność w czasie lekcji                                                                                                                         

Aktywność pozalekcyjna wpływająca na podwyższenie oceny:                                                              

• Sukcesy w konkursach przyrodniczych, geograficznych, ekologicznych                                                                                                                                     

• Duże zaangażowanie w pracy na rzecz ochrony środowiska                                                                     

• Działalność w kołach zainteresowań                                                                                                        

• Udział w akcjach ekologicznych                                                                                                                         

2. Kryteria oceniania 

 Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.                                    

Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.     

  Prace pisemne: 

 • Kartkówki ( dziesięciominutowe sprawdziany) z 1 – 3  ostatnich lekcji lub wyznaczonej 

partii materiału - mogą wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi                                                                

• Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.                             

• Nauczyciel zapowiada sprawdziany z tygodniowym wyprzedzeniem,                                                              

• Nauczyciel oddaje   poprawione sprawdziany najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.                                     

• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną poprawia ją  w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika przy pierwotnej 

ocenie ze sprawdzianu.  



• Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem ( nie 

później niż 2 tygodnie od dnia otrzymania oceny)                                                                                                                                                                  

• Uczeń nieobecny na sprawdzianie w czasie usprawiedliwionej  nieobecności   pisze 

sprawdzian w  terminie uzgodnionym z nauczycielem, w razie nieobecności 

nieusprawiedliwionej pisze sprawdzian na następnej lekcji.                                                                             

• Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom 

Wymagania na ocenę ze sprawdzianu: 

▪ niedostateczną – 0% - 29% poprawnych odpowiedzi  za zadania testowe; 

▪ dopuszczającą – 30% - 49  %   

▪ dostateczną – 50% – 74%   

▪  dobrą – 75% – 89 %  

▪  bardzo dobrą – 90% – 99% 

▪  celującą – 100 %    

  

 Odpowiedzi ustne: 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

▪  dopuszczającą – gdy odpowiedź jest niesamodzielna, z błędami, zgodna z wymaganiami 

koniecznymi; 

▪  dostateczną – gdy odpowiedź jest z małymi błędami, samodzielna, niepełna, zgodna                             

z wymaganiami podstawowymi; 

▪  dobrą – gdy odpowiedź jest samodzielna, niepełna, z niewielkimi usterkami językowymi, 

zgodna z wymaganiami na ocenę dobrą; 

▪  bardzo dobrą – gdy odpowiedź jest wyczerpująca, bezbłędna, samodzielna, 

z uwzględnieniem języka przedmiotowego oraz odpowiadająca poziomowi wymagań na 

ocenę bardzo dobrą; 

▪  celującą – gdy odpowiedź jest wyczerpująca, bezbłędna, samodzielna, z uwzględnieniem 

języka przedmiotowego, poparta licznymi przykładami z życia codziennego.  

 

 Aktywność na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć jest oceniane poprzez   system 

znaków   +  lub –  ( 3 znaki „+ „to bdb,  3 znaki  „–„ to ndst   ). 

Zasady zgłaszania nieprzygotowania do zajęć: 

Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć nie 

podając przyczyny  2 razy w semestrze przy realizowanych dwóch godzinach tygodniowo i 1 



nieprzygotowania przy realizowanej  jednej godzinie tygodniowo (nie dotyczy 

zapowiedzianych sprawdzianów). Następne nieprzygotowanie oznacza „– „  

Uczeń nieobecny na zajęciach  ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, 

zadania w zeszycie ćwiczeń i notatki w zeszycie. Jest zobowiązany do uzupełnienia 

wiadomości i notatek z lekcji w ciągu tygodnia.       

Uczeń po usprawiedliwionej, dłuższej nieobecności na zajęciach  może zgłosić 

nieprzygotowanie    bez żadnych konsekwencji  jeżeli lekcja przyrody wypada następnego 

dnia po nieobecności.    

 

c) Hierarchia ważności wykonywanych przez ucznia prac: 

▪  Sprawdzian – waga 5 – 6  

▪  odpowiedź ustna, kartkówka – waga 2 – 4  

▪  zadania dodatkowe – waga 2 – 6  

▪  zaangażowanie i praca na lekcji – 2 

▪ zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń – 1-2  

▪  zadanie domowe – 1 – 2    

4. Sposób wystawiania oceny semestralnej 

a) Uczeń powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami przewidzianymi w przedmiotowym 

systemie oceniania. 

b)  Uczeń otrzymuje klasyfikację z przedmiotu, gdy ma co najmniej 50 % obecności.  

5. Zasady poprawiania ocen niedostatecznych 

a)  Uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze  sprawdzianu w terminie uzgodnionym                           

z nauczycielem nie dłużej jednak niż 2 tygodnie od otrzymania oceny 

b) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, powinien poprawić ocenę                     

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Prezentacja wyników:  

Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia z opisem „za co?” są na bieżąco wpisywane przez 

nauczyciela  do   e-dziennika. 

Ocenione sprawdziany na prośbę rodzica są udostępniane  do wglądu podczas zebrań                            

z rodzicami lub indywidualnych spotkań.                                                                                                     

Nauczyciel przechowuje sprawdziany do końca roku szkolnego. 

Ocenioną kartkówkę uczeń wkleja do zeszytu pod bieżącą lekcją.  

 



 

Dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                             

kryteria oceniania  są dostosowane do ich poziomu umiejętności  i możliwości. 

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie  opinii bądź orzeczenia 

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Słaba technika i tempo czytania, rzutują na ogólne zrozumienie tekstów i poleceń wobec 

czego nauczyciel: 

-  wydłuża   czas przeznaczony na przyswojenie modułów tematycznych, 

-  rozkłada zakres materiału na partie do zaliczenia 

-  wydłuża   czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi ustnych,  

-  pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów,                                             

-  dodatkowo wyjaśnia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia. 

 Ilość błędów ortograficznych nie wpływa w żaden sposób na końcową ocenę ze 

sprawdzianów, czy kartkówek i ocenę z prowadzenia zeszytu. 

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, by na sprawdzianie uczeń 

wybrał sobie z gotowego zestawu połowę zadań (te, które są dla niego najłatwiejsze). 

Nauczyciel wydłuża uczniowi z dysfunkcjami czas potrzebny na poprawę oceny ze 

sprawdzianu. 

Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych. 

 

Zasady pracy z uczniem zdolnym: 

 - włączanie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć  

-  kierowanie  przez ucznia pracą zespołową 

 - udział w konkursach przedmiotowych  

 - zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych 

 - zadania dodatkowe



ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA  Z  PRZYRODY/ 

GEOGRAFII NA CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO 

 

Na  czas nauczania zdalnego ulegają zmianie kryteria oceniania uczniów. 

Będą oceniane  formy pisemne i ustne: 

-  ćwiczenia do uzupełnienia  ( waga 1) 

- zadania domowe w postaci odpowiedzi na pytania otwarte ( waga 1 ) 

- redagowanie notatek z lekcji na podstawie odpowiedzi  na pytania  ( waga 1 - 2) 

- odpowiedzi ustne poprzez Teams lub telefon( waga 2- 4) 

Podczas oceniania oprócz wiedzy i umiejętności brane będą  pod uwagę takie czynniki jak: 

systematyczność i zaangażowanie ucznia, terminowość odsyłania prac,  poziom merytoryczny 

z  uwzględnieniem możliwości sprzętowych  i sytuacji środowiskowej ucznia. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadanie  w sposób i w terminie 

wskazanym przez nauczyciela. 

Nauczyciel na prośbę ucznia udziela dodatkowych  wskazówek do wykonania pracy.   

Nauczyciel dokonuje poprawy  i  oceny pracy , a następnie przesyła ocenę i informację 

zwrotną uczniowi / rodzicowi. 

W czasie nauczania zdalnego uczeń jest zobowiązany : 

-   być w  gotowości do pracy  w czasie e - lekcji, zgodnie z planem zajęć.( jeżeli nie ma 

dostępu do komputera w czasie odbywającej się e-lekcji, powinien wykonywać zlecone 

wcześniej zadania lub być gotowym np. na kontakt telefoniczny z nauczycielem),                                                                                                                                                

-   do systematycznego  zapisywania  notatek z  lekcji, 

-   wykonywania zadań w zeszycie i zeszycie ćwiczeń ( kl.4 – 5) wskazanych przez 

nauczyciela nawet  jeżeli nauczyciel nie prosi o ich odesłanie,    

-  uczeń jest zobowiązany do przesyłania, do oceny wskazanych  przez nauczyciela prac na 

podany   adres mailowy 

Wszelkie braki aktywności ucznia w czasie zdalnego nauczania, będą odnotowywane 

w dzienniku elektronicznym za pomocą minusa lub znaku N, co jest informacją zwrotną dla 

rodziców i uczniów, że wystąpiły jakieś zaległości, które należy nadrobić. 

 

Nauczyciel obniża ocenę za pracę wykonaną  niesamodzielnie ( w rażący sposób 

odbiegającą od możliwości ucznia znanych nauczycielowi). 



Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 Podczas nauczania zdalnego nauczyciel  uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów  

oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć w okresie zdalnego nauczania.  

Nauczyciel uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, zajęciami rewalidacyjno   itp. 

 

 


