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Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają równe ramy i system wartości określone Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania oraz propozycje i oczekiwania ze strony uczniów oraz obejmuje ocenę wiadomości, 

umiejętności i postaw. 

1. Ocenianiu podlegać będzie: 

 aktywny udział ucznia w debatach i dyskusjach, 

 jakość prezentacji (prelekcji) uczniowskiej, przede wszystkim: umiejętność doboru i selekcji 

informacji, zgodność z prezentowanym tematem, ramy czasowe wypowiedzi, samodzielność 

opracowania tematu, logikę prezentacji, 

 kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, 

2. aktywność udziału w projekcie uczniowskim, przede wszystkim: zaangażowanie, samodzielność, 

umiejętność pracy w zespole, dobór i selekcję wiadomości i jakość prezentacji wyników; 

3. przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie obserwacji i doświadczenia – wg zasad podanych przez 

nauczyciela; 

4. umiejętność i kulturę prezentacji własnych sądów i przemyśleń; 

5. poprawność w stosowaniu języka symboli dziedziny wiedzy, której wypowiedź dotyczy; 

6. umiejętność działania zespołowego; 

 

  
 

     

     

      

     

      

      

 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną oraz każdą ocenę pozytywną. Uczeń poprawia ocenę tylko raz 

i ocena poprawiona (wyższa) jest wpisana do dziennika w dodatkowej kolumnie z opisem - poprawa 

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

pomocy. Na 5 dni przed klasyfikacją semestralną nie przeprowadza się pisemnych sprawdzianów wiadomości. 

 

Nieprzygotowania:  

 przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, 

brak pomocy naukowych, brak zeszytu lub ćwiczeń z pracą domową 

 uczeń ma prawo do jednokrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania 

 zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych powtórzeń, kartkówek 

W przypadku kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów: 

96% - 100% - ocena celująca
85% - 95% - ocena bardzo dobra
75% - 84% - ocena dobra
55% - 74% - ocena dostateczna
40% - 54% - ocena dopuszczająca
0% - 39% - ocena niedostateczna.



 nieprzygotowanie zgłasza się po wejściu do klasy przed rozpoczęciem czynności nauczyciela,  

 po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną,  

 uczeń nieprzygotowany, który nie zgłosił tego faktu na początku lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 uczeń na 2 tygodnie przed radą semestralną traci prawo do zgłaszania nieprzygotowania 

 nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji 

 

 

 

Zasady ustalenia oceny śródrocznej oraz klasyfikacji końcoworocznej 

 

 ocena śródroczna i końcoworoczna nie stanowi średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych 

w semestrze - brany jest pod uwagę materiał, którego dotyczy, jego rola w całokształcie wiedzy  

 przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej przy ustalaniu oceny brane są pod uwagę wg. 

ważności oceny za: kartkówki, prezentacje, wypowiedzi, prace domowe, pozostałe oceny  

 nauczyciel bierze też pod uwagę systematyczność i pracowitość ucznia, jego aktywność, predyspozycje 

przedmiotowe 

 ocena końcoworoczna jest oparta na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego  

 nie przewiduje się zaliczania materiału na koniec semestru; uczeń ma obowiązek pracować 

systematycznie 

 uczeń, który uzyskał laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej otrzymuje celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

Cele kształcenia i wychowania - wg podstawy programowej i programu nauczania przyrody 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

samodzielnie podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia swoich wiadomości i umiejętności 

zdobytych na lekcjach przyrody; 

opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

wykazuje dużą samodzielność i umie bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, dokonuje 

analizy i wyciąga trafne wnioski, 

wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

skutecznie pracuje metodami aktywizującymi, 

jest inicjatorem i organizatorem szkolnych i/lub lokalnych imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, 

osiąga sukcesy, np. w różnych konkursach i olimpiadach. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

podczas pracy grupowej często pełni funkcję lidera, 

analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, 

prawidłowo wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami, 

wyraża opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej geografii, zagadnień ekologicznych 

i środowiskowych, 

jest aktywny w czasie zajęć, 

podejmuje aktywne działania w ramach edukacji rówieśniczej, 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 



opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań 

i problemów, 

podczas pracy grupowej podejmuje się pełnienia różnych funkcji, np. lidera, prezentera itp., 

wykonuje prawidłowo wszystkie zadane przez nauczyciela zadania domowe, 

wykonuje samodzielnie i prawidłowo większość zadań poleconych przez nauczyciela w czasie lekcji, 

analizuje i interpretuje informacje, 

dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy faktami, 

formułuje prawidłowe wnioski. 

 

Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który: 

 

opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności, 

sprawnie wyszukuje informacje według określonego kryterium, 

dobrze współpracuje w grupie, 

wykonuje prawidłowo większość zadanych przez nauczyciela zadań domowych, 

podejmuje skuteczne próby wykonania różnych zadań w czasie lekcji, 

posługuje się podstawowymi pojęciami w zakresie omawianych tematów. 

 

Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który: 

 

opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym, 

odtwarza podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej, 

korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł wiedzy, 

z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

wykonuje, nawet błędnie, zadane przez nauczyciela zadania domowe, 

poprawnie współpracuje w grupie. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne do dalszego 

kształcenia, 

nie odrabia prac domowych, 

nie korzysta ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela, 

nie chce współpracować z grupą. 

 

Zasady oceniania w trakcie zdalnego nauczania 

 

W trakcie planowanego zdalnego nauczania nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich 

postępy w następujący sposób: 

a) ocenianiu podlegają prace pisemne - kartkówki pisane podczas lekcji on-line przy włączonej 

przez ucznia kamerze (w szczególnych przypadkach nauczyciel może odstąpić od tego warunku) 

b) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas planowych lekcji on-line zarówno 

w formie prowadzonej na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych  

do nauczyciela w formie czatu 

c) ocenianiu podlegają zadania domowe sprawdzane wyrywkowo, przesłane do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie drogą on-line z wykorzystaniem dziennika lekcyjnego,  

poczty elektronicznej  lub komunikatora 

d) ocenianiu podlegają prezentacje multimedialne oraz zlecone przez nauczyciela czynności 

związane z tematem przeprowadzonej lekcji 

 

 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 



 

Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana na semestr lub koniec roku, gdy spełnia 

następujące warunki: 

 frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

  usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

  przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

 uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna) również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

 skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych. 

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana ustala się po konsultacji z nauczycielem. 

 

Dostosowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z przyrody do możliwości uczniów ze specjalnymi 

wymaganiami edukacyjnymi  

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani 

z uwzględnieniem zaleceń poradni, 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania 

 poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.  

 
Skróty używane w dzienniku elektronicznym do opisu ocen: 

praca klasowa – pk 

sprawdzian – spr 

odpowiedź – odp 

kartkówka – krt 

aktywność – akt 

praca domowa – pd 

plakat - pla 

projekt – pro 

konspekt – kon 

prezentacja multimedialna – pre 

mapa mentalna – map 

praca w grupie - pgr 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2021 
Szymon Kołdys


