
PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY 
 

 
1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności. 

a) odpowiedzi pisemne: 

• -sprawdziany (po zakończonym rozdziale poprzedzone powtórzeniem) 

• -testy 

• -kartkówki ( obejmują materiał maksymalnie z 3 ostatnich lekcji) 

b) odpowiedzi ustne, orientacja na mapie  

c) aktywne uczestnictwo w zajęciach, współpraca w grupie. 

d) zadania domowe 

e) aktywność pozalekcyjna, udział w konkursach , prace dodatkowe (hodowle, eksperymenty), karty pracy itp. 

3. Każdy uczeń ma obowiązek starannego prowadzenia zeszytu, ćwiczeń i systematycznego przygotowywania się 

do zajęć. Ćwiczenia, zeszyt, podręcznik przynosi na każdą lekcję. 

4. Prace klasowe, sprawdziany, testy są obowiązkowe. 

5. Prace klasowe, sprawdziany i testy będą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.( minimum dwie                     

w semestrze) i muszą być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni. 

6. Jeżeli uczeń opuścił prace klasową, sprawdzian, test z przyczyn losowych, to powinien go napisać w ciągu dwóch 

tygodni od momentu powrotu do szkoły. Jeżeli to nie nastąpi, uczeń pisze ten sprawdzian na jednej                        z 

najbliższych lekcji bez uprzedniego ustalania terminu.( W losowych przypadkach ustalane są indywidualne terminy) 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu (w ciągu 2 tygodni od dnia oddania  

sprawdzonych prac). Do poprawy można przystąpić tylko raz. Do dziennika wpisywana jest każda ocena z poprawy 

bez względu na wynik.  

8. Krótkie kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji i nie podlegają poprawie. 

9. Uczniowie nieobecni na kartkówce piszą ją na następnej lekcji. 

10. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

11. W przypadku dłuższej nieobecności (min. 5 dni) uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości szkolne w terminie  

     7 dni od momentu powrotu do szkoły. 

12. W przypadku jednodniowej nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości 

szkolne w terminie 2 dni od momentu powrotu do szkoły. 

13. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji , tzw. „kropka” 

      (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek i zapowiedzianych powtórzeń). 

Nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania skutkują oceną niedostateczną. 

14. Sprawdzone i ocenione kartkówki, sprawdziany otrzymuje uczeń do domu.  Prace klasowe, sprawdziany po 

obejrzeniu przez rodziców uczeń ma obowiązek zwrócić  nauczycielowi na następnej lekcji, gdyż  muszą one być 

przechowywane  w dokumentacji  nauczyciela w szkole. 

15. Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę semestralną, ma obowiązek uzupełnić  braki w wiadomościach               

i   umiejętnościach w ciągu 1 miesiąca od momentu rozpoczęcia następnego semestru i napisać sprawdzian  

poprawkowy . 

16. Prace pisemne podlegają następującej ocenie: 

• Ocena niedostateczna (ndst.) – od 0 % do 30% poprawnych odpowiedzi 

• Ocena dopuszczająca (dop.) – od 31% do 50 % poprawnych odpowiedzi 

• Ocena dostateczna (dst.) – od 51% do 70 % poprawnych odpowiedzi 

• Ocena dobra (db.)– od 71% do 90 % poprawnych odpowiedzi 

• Ocena bardzo dobra (bdb.) – od 91% do 96 % poprawnych odpowiedzi 

• Ocena celująca(cel.) –97% -  100% poprawnych odpowiedzi  

17. Ocenę celującą uczeń może uzyskać z pracy klasowej, sprawdzianu, testu, długoterminowych dodatkowych   

zadań domowych oraz prezentacji multimedialnych. 

18. Ocena semestralna jest średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia podczas trwania semestru. 

19. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen uzyskanych przez ucznia w I oraz II półroczu.  
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