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Przedmiotowy system oceniania – przyroda 
 
Nauczyciel: Wiesław Zięba 
 

 

Ocenianie wiadomości i umiejętności 
 
a) Wiadomości przedmiotowe: 

  zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw programowych. 

 

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 
 
a) Odpowiedzi ustne; 

b) Prace pisemne: prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, referaty; 

c) Prace domowe; 

e) Praca w grupach 

f) Zeszyt przedmiotowy 

d) Aktywność i zaangażowanie 

e) Samodzielnie przygotowywane doświadczenia 

 

Kryteria oceniania 
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a) Prace pisemne: 

Prace pisemne skonstruowane są w ten sposób, że obejmują 70% zadań z podstawowego poziomu 

wymagań (PP), 15% zadań z rozszerzającego poziomu wymagań (PR) i 15% z dopełniającego po-

ziomu wymagań (PD).  

 

Wymagania na ocenę: 

  dopuszczającą – 34% punktów możliwych do uzyskania; 

  dostateczną – 51% punktów możliwych do uzyskania; 

  dobrą – 76% punktów możliwych do uzyskania 

  bardzo dobrą – 91% punktów możliwych do uzyskania 

  celującą – 98% punktów możliwych do uzyskania 

 

b) Odpowiedzi ustne: 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

  dopuszczającą – gdy odpowiedź jest niesamodzielna, z błędami, zgodna z wymaganiami ko-

niecznymi; 

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

niami 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.  

 

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń odpowiada na pięć pytań zadanych przez nauczyciela. Za każdą 

odpowiedź może otrzymać od 0 do 1 p. Możliwe do uzyskania są również cząstkowe części punktu 

za odpowiedź niepełną.  

 

0 p. – brak odpowiedzi 

0,1 p. – zrozumienie pytania, próba odpowiedzi 

0,2 p. – zrozumienie pytania, próba odpowiedzi z jej logicznymi elementami 

0,3 p. – zrozumienie pytania, odpowiedź niepełna, nie do końca zgodna z wymaganiami koniecz-

nymi 
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0,4 p. – odpowiedź niepełna, z błędami, zgodna z wymaganiami koniecznymi 

0,5 p. – niepełna, samodzielna odpowiedź z małymi błędami, w większości zgodna z wymaganiami 

podstawowymi 

0,6 p. – niepełna, samodzielna odpowiedź z małymi błędami, zgodna z wymaganiami podstawo-

wymi 

0,7 p. – samodzielna, niepełna odpowiedź, z niewielkimi usterkami językowymi 

0,8 p. – odpowiedź jest samodzielna, niepełna, zgodna z wymaganiami na ocenę dobrą 

0,9 p. – odpowiedź jest wyczerpująca, bezbłędna, z niewielkimi usterkami dotyczącymi języka 

przedmiotowego 

1 p. – odpowiedź samodzielna, bezbłędna, poprawny język przedmiotowy, podanie przykładów.  

 

Punkty za odpowiedź ustną są sumowane i przeliczane na wartość procentową. Sposób przeliczania 

punktów na wartość procentową: suma punktów za poprawne odpowiedzi (sp) sp x 20. 

 

Wymagania na ocenę za odpowiedź ustną: 

  dopuszczającą – 34% punktów możliwych do uzyskania; 

  dostateczną – 51% punktów możliwych do uzyskania; 

  dobrą – 76% punktów możliwych do uzyskania 

  bardzo dobrą – 91% punktów możliwych do uzyskania 

  celującą – 98% punktów możliwych do uzyskania 

 

c) Zeszyt przedmiotowy 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

 niedostateczną – jeśli nie prowadzi systematycznie zeszytu, ma liczne braki 

 dopuszczającą – jeśli w braki w zeszycie są liczne, lecz prawidłowo zapisuje każdy temat 

lekcji 

 dostateczną – poziom prowadzenia zeszytu jest przeciętny, niezbyt staranny, z nielicznymi 

brakami 

 dobrą – zeszyt prowadzony systematycznie i starannie z nielicznym brakami 

 bardzo dobrą – zeszyt prowadzony jest starannie i systematycznie, zapisywane są wszyst-

kie notatki, wykonywane rysunki, zapisany jest numer lekcji i data. 

Zeszyt oceniany jest dwa razy w semestrze.  

 

d) Samodzielne przeprowadzane doświadczenia 
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Uczeń samodzielnie może przeprowadzić doświadczenie przyrodnicze przygotowane wcześniej w 

domu. Za swoją pracę może otrzymać ocenę: 

 dobrą – jeśli przygotowane przez niego doświadczenie jest samodzielne i wykonane prawi-

dłowe podczas lekcji, uczeń jednak nie podaje wniosków z doświadczenia. 

 bardzo dobrą – jeśli doświadczenie przeprowadzone jest samodzielnie, z dużym zaanga-

żowaniem, wyciąga wnioski 

 celującą – jeśli uczeń bardzo dobrze przygotował doświadczenie, w dużym stopniu zainte-

resował kolegów z klasy, zaangażował ich do wspólnej pracy, wyciąga wnioski 

Uwaga: Za samodzielne przeprowadzenie doświadczenie, uczeń nie otrzymuje ocen niższych niż 

dobra.  

 

e) Aktywność na lekcji 

Uczeń może otrzymać ocenę za pracę podczas lekcji.  

 niedostateczną – jeśli nie chce pracować podczas lekcji, nie posiada podręcznika, zeszytu 

ćwiczeń, nie robi notatek 

 dobrą – uczeń stara się wykonywać swoją pracę starannie, zgłasza się do odpowiedzi, włą-

cza do rozmowy na temat lekcji (Uwaga – uczeń może nie przyjąć oceny zaproponowanej 

mu przez nauczyciela, jeśli ta obniży mu średnią ocen) 

 bardzo dobrą – uczeń podczas lekcji rozwiązuje trudne problemy, zgłasza się do odpowie-

dzi, analizuje wypowiedzi nauczyciela i kolegów 

 celującą – uczeń podczas lekcji rozwiązuje trudne problemy, posiada dużą wiedzę na oma-

wiany temat (np. z książek, filmów przyrodniczych, samodzielnych doświadczeń. Chętnie 

pracuje i dzieli się swą wiedzą z innymi.  

Uwaga: w tej kategorii ocen uczeń nie otrzymuje ocen dopuszczających i dostatecznych. 

 

f) Praca domowa 

Za pracę domową uczeń otrzymuje ocenę: 

 niedostateczną – brak zadania, lub praca wykonana jest w całości błędnie 

 dopuszczającą – zadanie wykonane, lecz z licznymi usterkami, niestaranne 

 dostateczną – zadanie wykonane dość starannie z brakami i usterkami 

 dobrą – zadanie wykonane prawidłowo, z nielicznymi usterkami 

 bardzo dobrą – zadanie wykonane starannie i bezbłędnie 

 celującą – jeśli zadanie posiadało opcję z dodatkowymi wymaganiami 

 

g) Praca w grupach 
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Uczeń otrzymuje ocenę:  

 niedostateczną - przeszkadza członkom grupy w pracy, nie wykonuje wyznaczonej pracy w 

określonym czasie, zajmuje się innymi sprawami, nawet przy pomocy kolegów i nauczycie-

la nie wykonuje zadania 

 dopuszczającą - Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy, czasami przeszkadza innym, 

realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część zadań, czasami nie wywiązuje 

się z pełnionych w grupie funkcji, nie przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych nau-

czyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole,  nie szanuje zdania innych 

 dostateczną - Pracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza mu się nie akceptować 

przynależności do danej grupy, akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na temat swojej pra-

cy w grupie, potrafi pochwalić kolegów za pracę  ale zdarza mu się również i ich krytyka 

 dobrą - Jest zdyscyplinowany, wnosi pozytywny wkład w pracę grupy, wykonuje zgod-

nie  z predyspozycjami przydzielone funkcje  ale próbuje  podejmować inne,  dostrzega 

swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować, docenia pracę innych 

 bardzo dobrą - Zaangażowany w pracę w grupie, wykazuje inicjatywę, angażuje wszyst-

kich do pracy, pomaga kolegom mającym trudności, zdyscyplinowany, potrafi pokierować 

członkami zespołu, potrafi wskazać swoje mocne i słabe punkty pracy w grupie, potrafi 

ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy, szanuje innych 

 celującą – jak w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą i wykazanie się umiejętnościami i 

wiedzą wykraczającą poza pozostałych członków grupy (np. miał największy wkład w 

ogólny wynik grupy).  

 
 
 

 

h) Udział w rejonowym i wojewódzkim konkursie przyrodniczym 

Jeżeli uczeń brał udział w rejonowym i wojewódzkim konkursie przyrodniczym, za każdy z tych 

etapów otrzymuje ocenę celującą z wagą określoną w kategoriach ocen w dzienniku elektronicz-

nym.  

 

i) Oceny otrzymane w sanatorium 

 

Jeżeli uczeń był w sanatorium i otrzymał tam oceny, nieokreślone kategoriami ocen, to przypisu-

je im się kategorie określone w dzienniku elektronicznym.  

 

j) Zajęcia warsztatowe 

Uczeń otrzymuje oceny za zajęcia warsztatowe z przyrody. Tu brane jest pod uwagę zaangażo-

wanie ucznia, umiejętność myślenia, prowadzenia notatek, szkiców, umiejętność pracy w grupie. 

Wymagania co do poszczególnych ocen są identyczne jak podczas pracy w grupach.  

 

Oprócz ocen uczniowie podczas lekcji przyrody mogą otrzymać ustną pochwałę, pieczątki do ze-

szytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń o następującej treści: 

- brak zadania domowego 

- dobrze  

- bardzo dobrze 

- wspaniale 
 

 

Waga ocen  

W dzienniku elektronicznym oceny otrzymują następującą wagę (obliczanie średniej ważonej, 

gdzie oceny o większej wadze, mają znaczniejszy wpływ na średnią z przedmiotu): 
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Sprawdzian z całego działu przyroda – waga 4 

Poprawa sprawdzianu z całego działu – waga 4 

Odpowiedź ustna – waga 3 

Kartkówka – waga 3 

Zeszyt przedmiotowy – waga 1 

Aktywność na lekcji – waga 1 

Praca domowa – waga 1 

Praca w grupach – waga 2  

Samodzielne przeprowadzenie doświadczenia – waga 2 

Udział w konkursie rejonowym i wojewódzkim – waga 3 

Zajęcia warsztatowe – waga 2 

Oceny otrzymane w sanatorium – waga 2 

 

4. Sposób wystawiania oceny semestralnej 

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

temie oceniania. 

b) Uczeń ma przynajmniej trzy oceny z odpowiedzi ustnych.  

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

 

W dzienniku elektronicznym system komputerowy oblicza średnią ważoną, uwzględniająca katego-

rię ocen. Ocena na koniec semestru i koniec roku zależna jest od średniej ważonej i uczeń otrzymu-

je następujące oceny. 

 

 niedostateczny – średnia ważona do 1,69 

 dopuszczający – średnia ważona od 1,70 do 2,69 

 dostateczny – średnia ważona od 2,70 do 3,69 

 dobry – średnia ważona od 3,70 do 4,69 

 bardzo dobry – średnia ważona od 4,70 do 5,29 

 celujący – średnia ważona od 5,30 do 6,00 

 

5. Zasady poprawiania ocen niedostatecznych 
 
a) Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną uzyskaną ze sprawdzianu w terminie dwóch ty-

godni. 
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b) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, powinien poprawić ocenę w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 

6. Prezentacja wyników:  
 

a) w e-dzienniku; 

b) w zeszycie ucznia w postaci zapisu o otrzymanej ocenie za odpowiedź ustną (informacja 

zwrotna o mocnych i słabych stronach odpowiedzi); 

c) w zeszycie ucznia w postaci zapisu o otrzymanej ocenie za sprawdzian z całego działu wraz 

z wynikiem procentowym;  

d) w zeszycie ucznia za pozostałe osiągnięcia, za które uczeń otrzymał ocenę; 

e) w zeszycie ucznia za sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego w postaci oceny lub w 

sposób opisowy;  

f) podczas spotkań z rodzicami – prezentacja sprawdzianów; 

g) wpisy w e-dzienniku, dotyczące słabych i mocnych stron ucznia; 

h) podczas rozmów telefonicznych z rodzicami (oceny wyrażone stopniem lub opinią o moc-

nych i słabych stronach ucznia.  

i) w postaci stempli, za pomocą których uczeń otrzymuje informację zwrotną o jego aktywno-

ści podczas zajęć z przyrody (wspaniale, bardzo dobrze, dobrze) 

 

 

 

 

 

 

 

 


