
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 

 

Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, prace pisemne: kartkówki, sprawdziany, testy, prace domowe, 

prace dodatkowe (np. plakaty, projekty, prezentacje), aktywność 

 i zaangażowanie, udział w konkursach i olimpiadach, przeprowadzone doświadczenia, obserwacje, 

zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie podczas lekcji, praca  

w grupach. 

 

ZASADY PRACY NA LEKCJACH PRZYRODY 

 testy lub sprawdziany obejmujące zagadnienia z całego działu, poprzedzone powtórzeniem 

 i zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.  

 sprawdziany obejmujące część przerabianego działu, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, nie poprzedzone powtórzeniem. 

 kartkówki – prace niezapowiedziane, obejmujące wiadomości z trzech ostatnich lekcji. 

 odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji lub materiał z całego działu na 

lekcji powtórzeniowej, 

 praca domowa – dwa razy w semestrze bez żadnych konsekwencji uczeń może zgłosić brak pracy 

domowej, jednak musi to zrobić na początku lekcji. Trzeci i każdy kolejny brak pracy domowej 

oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej. 

 dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Za nieprzygotowanie do 

lekcji uważa się nie tylko nieprzygotowanie do odpowiedzi, ale również brak zeszytu, ćwiczenia 

lub innych przyborów niezbędnych do pracy na lekcji. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza na 

początku lekcji. Trzecie i każde kolejne nieprzygotowanie oznacza otrzymanie oceny 

niedostatecznej. 

 brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do lekcji nie jest brane pod uwagę w przypadku 

nieobecności ucznia na poprzedniej lekcji. 

 

ZASADY POPRAWY OCENY CZĄSTKOWEJ: 

 uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej ze sprawdzianu lub testu 

 w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej otrzymania.  

 przy dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin poprawy ustala się indywidualnie. 

 ocenę uczeń może poprawiać tylko raz, w dzienniku figurują dwie oceny. 

 nie podlegają poprawie oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek oraz otrzymane przez ucznia, 

który podczas pisania lub odpowiedzi korzystał z niedozwolonej pomocy. 

Przy wystawianiu ocen półrocznych i rocznych brana jest pod uwagę średnia ważona. 

 

Szczegółowe zasady znajdują się w WSO lub do wglądu u nauczyciela 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 

100% -98%   - ocena celująca  

97% - 91% - ocena bardzo dobra  

90% - 71% - ocena dobra  

70% -51% - ocena dostateczna           

50% - 38% - ocena dopuszczająca  

37% - 0%   - ocena niedostateczna  

                                                                                        

 

 

 

 

 


