
Przedmiotowe zasady oceniania z PRZYRODY w szkole podstawowej 

Na każdą lekcję uczeń przynosi:zeszyt przedmiotowy,podręcznik (wystarczy jeden 

na 2 osoby),zeszyt ćwiczeń.W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma 

obowiązek uzupełnienia braków (przepisanie notatek, uzupełnienie ćwiczeń, 

zapoznanie się z odpowiednim rozdziałem z podręcznika) na najbliższe zajęcia, w 

wypadku dłuższej nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Oceniane będą: 

 Sprawdziany podsumowujące poszczególne działy zapowiedziane tydzień 

wcześniej, 

 Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być 

wcześniej zapowiedziane). 

 Odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, 

 Doświadczenia wykonywane przez uczniów wg instrukcji, obserwacje, 

 Zadania domowe lub jego brak, 

 Zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, 

 Karty pracy, pomoce dydaktyczne, projekty uczniowskie, dyskusje, 

prezentacje, referaty 

 Znajomość przerobionych wcześniej – nawet w ubiegłych latach, 

potrzebnych definicji, pojęć czy faktów. 

 Udział w konkursach , olimpiadach. 

Sposób oceniania 

Podczas oceny sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę 

procentową: 100% celujący, 99%- 89% bardzo dobry, 88%- 71% dobry, 70%- 50% 

dostateczny, 49%- 35% dopuszczający, 0-34% niedostateczny 1. Ocenę śródroczną 

i końcową wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe 

znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i 

kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. Ocena śródroczna i 

końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

2. Przy zajęciach odbywających się raz w tygodniu uczeń ma prawo do zgłoszenia 

przed lekcją, bez żadnych konsekwencji raz w ciągu semestru nieprzygotowanie do 

lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek i lekcji 

powtórzeniowych). 

Przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu uczeń ma prawo do 

zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji dwa razy w ciągu semestru 

nieprzygotowanie do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek 

i lekcji powtórzeniowych). 

3. Brak zadania domowego traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć. Brak 

zeszytu ćwiczeń traktowane jest jako nieprzygotowanie do zajęć. 



4. Nauczyciel może nagrodzić ucznia za aktywność na lekcji plusem, za uzyskanie 

trzech plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności. 

Zasady poprawiania ocen: 

1. Sprawdzian, z którego uczeń uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo poprawić 

tylko raz w ciągu dwóch tygodni od jego zwrotu . Do dziennika obok oceny 

uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną. Podczas wystawiania ocen 

końcowych brane są pod uwagę obie oceny. 

2. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu w ciągu 

dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 

3. O poprawie kartkówki decyduje nauczyciel danego przedmiotu. 

4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać zapowiedzianego 

sprawdzianu, testu lub kartkówki w określonym terminie, wówczas ma obowiązek 

uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5. Uczeń ma prawo poprawić jedną, wybraną ocenę pozytywną w semestrze do 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

6. Uczeń może być pozbawiony przywileju poprawiania ocen jeżeli stwierdzi się 

nieuczciwość ucznia (odpisywanie, zmiana grupy na sprawdzianie, 

wykorzystywanie cudzych prac jako własnych, np.: kopiowanie informacji z 

Internetu, odpisywanie zadań domowych od kolegów na przerwie) – nauczyciel 

wystawia wówczas uczniowi ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawienia. 

Szczegóły dotyczące danego przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący przedmiot. 

 


