
ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH  PRZYRODY  

 

Ocenie bieżącej podlegają: 

 

·  prace pisemne (sprawdziany, kartkówki)  

·  odpowiedzi ustne 

· prace domowe - brak zeszytu ćwiczeń lub pracy domowej należy zgłaszać na początku 

lekcji 

·  prace długoterminowe (gromadzenie okazów, zielników, plansz, pomocy do lekcji) -będące 

samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności 

·  działalność na rzecz środowiska  

- umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem, kompasem, planem, mapą 

 

Sprawdziany – obejmują partię materiału z jednego działu lub bloku tematycznego. 

Zapowiedziane są co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. Jego termin ustala 

nauczyciel wraz z uczniami i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go  

w zeszycie . 

Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się 

przygotować 

Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są sprawdzone i omówione 

na lekcji przypadającej po sprawdzianie (chyba, że dwie lekcje są jednego dnia). 

W wypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny  ze sprawdzianu uczeń może w ciągu 

dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny poprawić ją. Ocena z poprawy zostaje wpisana do 

dziennika. Poprawioną ocenę ze  sprawdzianu piszemy po łamanej np.1/5, Poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się tylko raz. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do 

poprawy tej pracy.  

Uczniowie nieobecni piszą sprawdzian  w ustalonym, możliwie najkrótszym terminie. 

 

Sprawdziany krótkie (kartkówki) – obejmują zakres wiadomości i umiejętności 

z maks. trzech ostatnich lekcji. Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być 

zapowiadane przez nauczyciela i nie podlegają poprawie. Uczniowie nieobecni w dniu pisania 

kartkówki nie muszą jej pisać w innym terminie. 

 

Odpowiedzi ustne - obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji. 

Odpowiedzi ustne oceniane są w następujący sposób: 

 

- uczeń otrzymuje dwa pytania z zakresu wiadomości koniecznych i podstawowych, brak 

odpowiedzi-otrzymuje ocenę niedostateczną . 

- Odpowiedź na jedno z nich jest równoznaczne z wystawieniem oceny dopuszczającej, a na 

dwa pytania – dostatecznej lub z prawem do odpowiedzi na dwa trudniejsze pytania z 

poziomu na ocenę dobrą i bardzo dobrą. 

- Jeżeli uczeń odpowie na pytania z zakresu wiadomości koniecznych i podstawowych oraz 

odpowie na  pytanie z poziomu na ocenę dobrą - otrzymuje ocenę dobrą , a jeśli na dwa 

pytania ( tj. także z poziomu na ocenę bardzo dobrą ) – otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 

Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, chyba że uczeń sam zgłosi się do  

odpowiedzi. 

 

 Prace domowe - mogą mieć formę pisemną lub ustną. Brak pracy domowej jest 

równoznaczny z nie przygotowaniem do lekcji. Uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed 



lekcją Nauczyciel odnotowuje ten fakt w swojej dokumentacji i bierze pod uwagę przy 

ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej.  Braki zadań domowych należy uzupełnić na 

następną lekcję. 

 

Praca na lekcji -  oceniana jest na bieżąco znakiem „+” lub „-”. z uwzględnieniem wymagań 

na poszczególne stopnie szkolne. Posiadanie + jest uwzględnianie przy odpowiedzi ustnej. 

 

Udział w przygotowaniach do konkursu jest nagradzany oceną bardzo dobrą , osiągnięcia  

w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – oceną celującą.  

 

Prace długoterminowe – wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem 

nauczyciela (np. albumy tematyczne, plakaty, zestawienia statystyczne, prace na określony 

temat, itd.). Za daną pracę uczeń może otrzymać ocenę lub znak „+” będzie to uzależnione od 

stopnia trudności danego zadania . 

 

Uczeń zobowiązany jest do przygotowania do każdej lekcji . 

  

Informowanie o ocenach 

 

- Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje bezpośrednio uczniów i rodziców 

(poprzez wychowawcę na zebraniu z rodzicami) ze szczegółowymi  wymaganiami 

edukacyjnymi oraz ze sposobami sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 

 

- Każda ocena jest jawna dla ucznia i ustalana według  wymagań edukacyjnych. 

 

Sprawdziany  są oddawane do domu ucznia.  

 

- O ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie, 

a jego rodzice (opiekunowie ) w formie pisemnej . Za pisemne poinformowanie rodzica 

(opiekuna ) odpowiada wychowawca . 

 

- Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są 

informowani o przewidywanych ocenach rocznych lub śródrocznych. 

 

- Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, największe znaczenie 

mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Przy ustalaniu oceny 

nauczyciel bierze pod uwagę wkład pracy ucznia, systematyczne przygotowywanie się do 

lekcji i odrabianie zadań domowych. 

 

-Prace pisemne oceniane są według spełnianych przez ucznia wymagań edukacyjnych. 

 

Prace klasowe pisane są przez uczniów na przygotowanych i standaryzowanych materiałach 

wydanych przez Wydawnictwo Nowa Era, które zostały opracowane na podstawie programu 

„Przyroda dla klas 4-6”. Nauczyciel dokonuje w nich poprawek związanych z dostosowaniem 

do potrzeb uczniów i realizowanego planu nauczania. 

 

  

 

 


