
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY  
jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania SP2 

Wymagania z przedmiotu oparte są o Program Nauczania Przyrody  
WYDAWNICTWA „NOWA ERA” 

 
1. Narzędzia obserwacji osiągnięd uczniów: 
Ocenie bieżącej podlegają: 
· prace pisemne ( prace klasowe, sprawdziany , kartkówki)  
· prace domowe - brak zeszytu dwiczeo lub pracy domowej należy zgłaszad na początku lekcji 
· praca w grupach 
· praca na lekcji 
· aktywnośd 
· prace długoterminowe  
· zeszyt dwiczeo bądź zeszyt przedmiotowy (uczeo nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia 
notatki w zeszycie dwiczeo) 
· prace nieobowiązkowe-będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i 
umiejętności 
· osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych 
· działalnośd na rzecz środowiska  
· umiejętności praktyczne  
 
  
2.Techniki sprawdzania osiągnięd szkolnych ucznia: 
 
 
Uczeo ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia przyrody; po 
zakooczonej lekcji pozostawia ład i porządek. Na lekcje przyrody uczeo przynosi: podręcznik, zeszyt 
dwiczeo bądż zeszyt przedmiotowy, atlas, przybory do pisania i inne potrzebne pomoce wskazane 
przez nauczyciela. Uczeo zobowiązany jest do przygotowania do każdej lekcji . 
 
Prace klasowe-jedna w semestrze, materiał obejmujący większą partie materiału np.dział, 
zapowiedziany co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem 
Sprawdziany – obejmują partię trzech tematów lekcyjnych. Zapowiedziane są, co najmniej na tydzieo 
przed planowanym terminem 
Sprawdzian i praca klasowa jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeo powinien się 
przygotowad, sprawdzian i praca klasowa jest obowiązkowa.  
W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeo może w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania 
tej oceny poprawid ją. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeo otrzymuje obok pierwszej oceny  ocenę 
z poprawy. Poprawa odbywa się tylko raz 
kartkówki – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji, nie muszą byd zapowiadane 
przez nauczyciela i nie podlegają poprawie 
odpowiedzi ustne - obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji, moga mied formę pisemną bądź ustną 
prace domowe - mogą mied formę pisemną lub ustną. Brak pracy domowej jest równoznaczny z 
nieprzygotowaniem do lekcji. Uczeo jest zobowiązany zgłosid ten fakt przed lekcją, jeżeli tego nie 
zgłosi otrzymuje ocenę niedostateczną.  
prace długoterminowe – wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem 
nauczyciela. Za daną pracę uczeo może otrzymad ocenę lub znak „+” będzie to uzależnione od 
stopnia trudności danego zadania . 
  
Uczeo może dwa razy w semestrze zgłosid nieprzygotowanie do zajęd, musi o tym powiedzied przed 
rozpoczęciem lekcji. 
 



Jeżeli uczeo z przyczyn losowych nie może napisad zapowiedzianych prac z całą klasą, powinien 
uczynid to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac lub od przyjścia do szkoły po dłuższej 
nieobecności. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo poprosid o napisanie pracy w terminie przez 
siebie wybranym. 
 
Nie ma możliwości pisania popraw pod koniec semestru. 
  
 
  
 
3. Informowanie o ocenach 
 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach 
sprawdzania osiągnięd uczniów. 
2. Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów . 
3. Sprawdziany i prace klasowe nie są oddawane do domu ucznia. Jeżeli rodzic zgłosi chęd zapoznania 
się z pracami swego dziecka, w ustalonym terminie nauczyciel udostępnia wgląd do nich . 
4. Ocena koocowa nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, największą wagę mają oceny z 
prac klasowych, ze sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. 
  
 
  
4. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE 
 
1.O sukcesach i niepowodzeniach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) informowani są w czasie 
zebrao – wywiadówek przez wychowawcę lub w trakcie indywidualnych konsultacji  
z nauczycielem. 
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do oceny pod praca klasowa i sprawdzianem; 
3. Uczeo ma możliwośd otrzymywania dodatkowych wyjaśnieo i uzasadnieo do 
wystawionej oceny. 
 


