
Przyroda – PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIENIA  
 
 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  
 

1. Sprawdziany są obowiązkowe. 
Każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym, 
zapowiedzianym z tygodniowym wyprzedzeniem, (czas pisania – 25-45 min) 
 Jeżeli dział obejmuje dużą partię materiału, obowiązuje sprawdzian z jego części. 
Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 
Sprawdzian można poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac. 
Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz ,w razie nie uzyskania poprawy, ocena z niej jest, także brana pod uwagę. 
Na koniec semestru, roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych mających na celu 
podwyższenie oceny semestralnej lub końcowo rocznej. 
 

2. Kartkówki krótkie, pisemne odpowiedzi obejmujące wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. 
 Nie więcej niż 2-3 kartkówki w semestrze. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 
 

3. Odpowiedź ustna obejmuje wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich tematów zajęć. 
 

4. Praca na lekcji 
 Wypowiedzi podczas pracy na lekcji. 
 Prezentacja wyników pracy zespołu. 
 Prezentacja własnych opracowań. 
 Udział w dyskusji na lekcji. 
 Prowadzenie obserwacji, doświadczeń. 
 Inne prace długoterminowe: zielnik, referat, opieka nad hodowlami. 

 
5. Ocenianie wspomagające: 

   plus (+)za: aktywność na lekcji, prace domowe o małym stopniu trudności, 
     aktywność w pracy zespołu na lekcji, stosowanie materiałów wzbogacających 
     proces lekcyjny, 

              minus (-): za niewłaściwą współpracę w zespole, na lekcji; brak pracy  
                domowej (o małym zakresie treści, niewielkim stopniu trudności); brak    
                zeszytu przedmiotowego lub środków dydaktycznych potrzebnych do 
                lekcji, a wskazanych przez nauczyciela. 
 

Plusy i minusy są przekładane na ocenę wyrażoną stopniem. Za 5 plusów  uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą (5), 
za trzy minusy - niedostateczną (1). 
Podsumowanie efektów oceniania wspierającego odbywa się w danej klasie pod koniec każdego semestru. 
 

6. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

Zeszyty mogą być sprawdzane pod kątem  kompletności notatek, poprawności merytorycznej, poprawności ortograficznej, 

estetyki zapisu. 

 

7. Prace domowe: 

 Za brak pracy domowej o małym zakresie treści, niewielkim stopniu trudności, (np. jedno łatwe ćwiczenie) uczeń 
otrzymuje „minus” 

 Uczeń, który nie przygotował dłuższej pracy domowej otrzymuje ocenę    

niedostateczną(1). 
  Uczeń ma możliwość poprawy pracy domowej w terminie wyznaczonym przez    
  nauczyciela nie dłużej jednak niż  jeden tydzień. 

 Brak zeszytu w dniu kiedy przypada termin wykonania pracy jest równoznaczny z jej brakiem i uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

 Parafka oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

 Praca domowa może być sprawdzana w formie pisemnej - kartkówki. 

 Ocenianie pracy domowej  może nastąpić podczas kontroli zeszytów. 
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