
1 

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Zbąszyniu  

PRZYRODA  

Przedmiotowe Zasady Oceniania   

nauczyciele: mgr Anna Skotarczyk 

                        mgr Wiesław Banaszak 

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego oceniania na początku roku 

szkolnego. 2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.   

a) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:   

∙ bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;   
∙ pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;   
∙ uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem  

nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;   
∙ wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny;   
∙ ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia;   
∙ okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie  

stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres (rok  
szkolny).   

∙ dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych  
uzdolnieniach ucznia   

∙ korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela;   

b) Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach,  w 
warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego  
rodziców. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go - na prośbę ucznia lub jego rodziców - krótko  
uzasadnić. Prace kontrolne uczniów są omawiane przez nauczyciela po ich sprawdzeniu i ocenieniu, a na  
prośbę jego rodziców są im udostępniane.  

c) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu  
ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej "stopniami", według następującej skali:   

stopień  skrót literowy  oznaczenia 
cyfrowe 

celujący  cel.  6 

bardzo dobry  bdb.  5 

dobry  db.  4 

dostateczny  dst.  3 

dopuszczający  dop.  2 

niedostateczny  ndst.  1 
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d) Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:   

∙ cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części  
programu nauczania;   

∙ okresowe i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w  
programie nauczania na dany okres (rok szkolny): stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia  
arytmetyczna stopni cząstkowych. 

  
e) Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.   

f) Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z przyrody:   

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie  
programowej, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia,  samodzielnie 
potrafi korzystać z różnych źródeł informacji oraz biegle posługuje się zdobytą wiedzą w  praktyce, osiąga 
sukcesy w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na etapie  rejonowym, wojewódzkim.  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w sposób zadowalający opanował wiedzę i umiejętności  
określone w podstawie programowej oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce,  
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności. Umie stosować  
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, wykazuje się dużą samodzielnością i  
potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji.  

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i  
praktyczne, dzięki swoim wiadomością rozumie większość materiału i dobrze wykorzystuje swoje  wiadomości 
do rozwiązywani nowych problemów. Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania  nietypowe, potrafi 
korzystać ze źródeł informacji  

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem  
nauczania przyrody w danej klasie, jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania teoretyczne i  
praktyczne o średnim stopniu trudności, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem  
nauczyciela.  

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej  
nauki, ujęte w podstawie programowej, potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim  
stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela.  

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z  
przedmiotu (minimum programowego), nie rozumie pytań i poleceń   

∙ w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne   
∙ nie umie obserwować i opisywać zjawisk   
∙ nie umie wykorzystywać modeli, schematów, map w odpowiedzi  
∙ nie umie sporządzać i interpretować wykresów   
∙ nie umie wyjaśniać podstawowych zjawisk zachodzących w przyrodzie  
∙ często nie posiada pomocy dydaktycznych, nie odrabia zadań domowych  
∙ nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych z pisemnych prac sprawdzających wiedzę.   

g) Przy ustalaniu stopnia należy również brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie  
obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, jednak nie ma to decydującego znaczenia przy  ustalaniu 
oceny.   

h) Nauczyciel powinien dostosować wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu  
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom  
programowym potwierdzone orzeczeniem/opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej  

4. Oceny z przyrody wystawiane są z: 
FORMA OCENIANIA  WAGA 
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kartkówka (do 3 lekcji)  4 

sprawdzian (do 5 tematów)  5 

sprawdzian (od 6 tematów)  6 

 
odpowiedź ustna (do 3 lekcji)  3 

zadanie domowe  1 

aktywność:  
- zadanie dodatkowe dla chętnych,  
- małe projekty,  
- aktywność na lekcji 

3 

konkursy przedmiotowe:  
- etap szkolny,  

- etap pozaszkolny 

4  
6 

praca na lekcji:  
- zajęcia w terenie (ćwiczenia praktyczne),  
- doświadczenia 

4 

referat, prezentacje  3-4 

projekty długoterminowe  5-6 

przygotowanie do lekcji:  
- brak zadania domowego,  
- brak zeszytu,  
- brak kart pracy przygotowanych przez nauczyciela (ksero 
zadań), - brak „pomocy”, które uczeń miał przynieść na lekcje 

0 

 
 
4.1. Pisemne prace sprawdzające wiedzę ucznia oceniane są wg następującej skali procentowej:  

skala procentowa 
oceniania  prac 

pisemnych  

ocena 

100% - 95%  celujący 

94% - 85%  bardzo dobry 

84% - 71%  dobry 

70% - 50%  dostateczny 
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49% - 35%  dopuszczający 

34% - 0%  niedostateczny 

 
 
4.2. Ocena śródroczna i roczna wynika ze średniej ważonej ocen cząstkowych. 

OCENA  ŚREDNIA   

WAŻONA 

6  5,31 – 6,00 

5  4,51 – 5,30 

4  3,51 – 4,50 

3  2,51 – 3,50 

2  1,75 – 2,50 

1  0 – 1,74 

 
  
4.3. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce zobowiązany jest do jego  
zaliczenia w nowym terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem. W przypadku niewywiązania się przez  
ucznia z nowego terminu przystąpienia do pisania sprawdzianu/ kartkówki – uczeń otrzymuje ocenę  
niedostateczną.  

4.4. Ocenę ze sprawdzianu/kartkówki uczeń ma prawo poprawić:  
∙ sprawdzian - w ciągu 1 miesiąca, licząc od otrzymania tej oceny, tj. oddania przez nauczyciela na  

lekcji sprawdzonej pracy   

∙ kartkówkę - w ciągu 2 tygodni od daty uzyskania tej oceny tj. oddania przez nauczyciela na lekcji  
sprawdzonej pracy   

Uzyskaną ocenę ze sprawdzianu/kartkówki poprawiana jest jeden raz, a otrzymana ocena z poprawy 
wpisywana jest w miejsce istniejącej oceny. Uzyskanie niższej oceny z poprawy spowoduje wpisanie jej 
obok poprzedniej oceny w nawiasie jako informacja o poprawie.   

4.5. Uczeń przyłapany na ściąganiu w czasie pisemnej pracy sprawdzającej wiedzę otrzymuje ocenę  
niedostateczną.  

4.6. Pisemne prace sprawdzające wiedzę ucznia są udostępniane rodzicom, na ich prośbę.   

4.7. Wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosuje się zalecenia Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej.  

4.8. „+” można otrzymać za: aktywność na lekcji, wykazanie się dodatkową wiedzą w trakcie zajęć i tak: 6  
plusów = ocenie celującej / 5 plusów = ocenie bardzo dobrej / 4 plusy – ocenie dobrej itd. Oceny są  wpisywane 
na życzenie ucznia. Niewykorzystane w pierwszym semestrze plusy przechodzą na drugi  semestr.  
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„-” uczeń otrzymuje za brak pracy na lekcji; 3 „minusy” = ocenie ndst.  

4.9. Przygotowanie do lekcji – uczeń w tej kategorii otrzymuje tylko -. Jest to informacja dla rodziców o  
przygotowaniu dziecka do lekcji.  

W przypadku braku zadania domowego dotyczącego 3 ostatnich lekcji (uczeń nie posiadający pisemnie  
rozwiązanego tego zadania domowego) jest z niego odpytany ustnie.  

Załącznik nr 1 do PZO – Zasady podwyższenia proponowanej oceny rocznej z przyrody  

Wszelkie nieprawidłowości w przestrzeganiu regulaminu, mogą być zgłaszane przez ucznia nauczycielowi  
przedmiotu lub dyrektorowi szkoły.  

  mgr Anna Skotarczyk 

           mgr Wiesław Banaszak 

 opracowali/przestrzegają zasad 
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Załącznik nr 1  

ZASADY/MOŻLIWOŚĆ PODWYŻSZENIA   
PROPONOWANEJ OCENY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO Z 

PRZYRODY nauczyciele: mgr Anna Skotarczyk 

            mgr Wiesław Banaszak 

Uczeń może poprawić proponowaną ocenę roczną o jeden stopień wyżej, jeżeli wykaże się wiedzą i  
umiejętnościami zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania na poszczególne oceny. ▪ Uczeń 

zobowiązany jest poprawić w formie pisemnej wszystkie, z całego roku szkolnego,  sprawdziany 
przynajmniej o jeden stopień wyżej niż ocena mu proponowana przez nauczyciela  przedmiotu.  

▪ Uczeń wyróżnia się aktywnością podczas lekcji, wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach. ▪ 

Uczeń musi mieć w 100% poprawnie uzupełniony zeszyt przedmiotowy oraz karty  
wspólnej/samodzielnej pracy na lekcji bądź w domu.  

▪ Uczeń nie może być przyłapany, w ciągu całego roku szkolnego, podczas pisania prac  

sprawdzających na korzystaniu z innych „pomocy” (ściąg) niż własna wiedza.  

▪ Uczeń zobowiązany jest do wywiązania się z powyższych wymagań do rady klasyfikacyjnej. 
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PRZYRODA - JAK OCENIAMY? - KARTA INFORMACYJNA nauczyciele: mgr Anna Skotarczyk, mgr Wiesław Banaszak  

1.Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: kartkówka (zapowiedziana)/odpowiedź ustna (do 3 lekcji); sprawdzian (zapowiedziany,  
wysyłam zagadnienia na sprawdzian do rodziców przez dziennik elektroniczny); zadania domowe, aktywność/praca na zajęciach,  
małe projekty.  
2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać prace domowe. 3. 
Wszystkie zadania przygotowane w formie ksero traktujemy jako notatki z lekcji. Najważniejsze z nich oznaczamy  
wykrzyknikiem.  
4. „+” można otrzymać za: aktywność na lekcji, wykazanie się dodatkową wiedzą w trakcie zajęć (6 plusów = ocenie celującej / 5  
plusów = ocenie bardzo dobrej / 4 plusy – ocenie dobrej itd.). Oceny są wpisywane na życzenie ucznia. Niewykorzystane w  pierwszym 
semestrze plusy przechodzą na drugi semestr.  
„-” uczeń otrzymuje za brak pracy na lekcji; 3 „minusy” = ocenie niedostatecznej.  
5. Uczeń pozostawia ład i porządek na swoim stanowisku pracy o zakończonej lekcji.  
6. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia. 7. Sprawdzian jest 
poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń zobowiązany jest się przygotować wg wysłanych zagadnień  na sprawdzian.  
8. Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce zobowiązany jest do jego zaliczenia w nowym  
terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem. W przypadku niewywiązania się przez ucznia z nowego terminu przystąpienia do  
pisania sprawdzianu/ kartkówki – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  
9. Ocenę ze sprawdzianu/kartkówki uczeń ma prawo poprawić:  

∙ sprawdzian - w ciągu 1 miesiąca, licząc od otrzymania tej oceny, tj. oddania przez nauczyciela na lekcji sprawdzonej pracy  ∙ 
kartkówkę - w ciągu 2 tygodni od daty uzyskania tej oceny tj. oddania przez nauczyciela na lekcji sprawdzonej pracy  Uzyskaną 
ocenę ze sprawdzianu/kartkówki poprawiamy jeden raz. W dzienniku w kolumnie obok pierwszej uzyskanej oceny  wpisywana jest 
ta z poprawy.   
Uczeń przyłapany na ściąganiu w czasie pisemnej pracy sprawdzającej wiedzę otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Sprawdzian ma formę pisemną lub praktyczną (np. rozpoznawanie organizmów, korzystanie z mapy, posługiwanie się  
kompasem, mikroskopem).  
Pisemne prace sprawdzające wiedzę ucznia oceniane są wg skali obowiązującej w szkole na każdym przedmiocie. 11. 
Przygotowanie do lekcji – uczeń w tej kategorii otrzymuje tylko -. Jest to informacja dla rodziców o przygotowaniu dziecka do  lekcji. 
W przypadku braku zadania domowego dotyczącego 3 ostatnich lekcji (uczeń nie posiadający pisemnie rozwiązanego tego  
zadania domowego) jest z niego odpytany ustnie.   
12. Wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosuje się zalecenia Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej. 13. Zasady podwyższenia proponowanej oceny rocznej określa załącznik w przedmiotowych zasadach 
oceniania. 14. Informacje szczegółowe znajdują się PZO z przyrody umieszczone na stronie szkoły.  
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