
Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody 
w Szkole Podstawowej nr 20  im. Bohaterów Westerplatte z Oddziałami Integracyjnymi 

 w Gorzowie Wielkopolskim 

 
I. Założenia ogólne 

 
1. Przedmiotowe zasady oceniania  z przyrody są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami  oceniania. 
2. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

a) niedostateczny     
b) dopuszczający     
c) dostateczny   
d) dobry    
e) bardzo dobry   
f) celujący      

3. PZO dopuszczają możliwość wystawiania ocen ze znakami graficznym + lub - , poza oceną roczną  
i  śródroczną. 

4. PZO obejmują dwa poziomy wymagań: podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP). 
5. PZO wspierają rozwój intelektualny i osobowościowy  ucznia. 
6. Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
7. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, zasadach  

 i założeniach przedmiotowego systemu oceniania z przyrody. 
8. Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia w nauce, jego 

uzdolnień i/lub trudności. 
9. Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej z przyrody. 

 
II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu 

 
a) kartkówki 
b) testy  
c) prace  klasowe 
d) sprawdziany 
e) zadania domowe  
f) odpowiedzi ustne 
g) prowadzenie zeszytu i/ lub zeszytu ćwiczeń 
h) aktywność na zajęciach 
i) udział w konkursach i inne formy aktywności  

 
III. Waga ocen 

 
a) Praca klasowa, test  – 6(materiał obejmuje cały dział, czas trwania do 45 min, 1-2 razy w półroczu, 

poprzedzony powtórzeniem) 
b) Sprawdzian–5 (część działu, 3-6 jednostek tematycznych, 1-2 razy w półroczu) 
c) Kartkówka – 4 (1-3 jednostki tematyczne, 1-3 razy w półroczu) 
d) Zeszyt przedmiotowy / zeszyt ćwiczeń– 3 (raz na rok) 
e) Praca domowa–1(co najmniej raz w półroczu) 
f) Odpowiedź ustna– 4 (co najmniej raz w roku, materiał w 2-3 jednostek lekcyjnych) 
g) Praca w grupie–3 
h) Aktywność–1 (oceniana na bieżąco, zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie zadań w czasie lekcji, aktywna praca w grupach) 
i) Prace dodatkowe– 3 
j) Konkursy w zależności rangi – maksymalnie –6 

 
 

IV. Dostosowanie PZO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami 
 

a) uczniowieposiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach  
w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są 
oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni; 



b) uczniowie z dysleksją mają prawo do wydłużonego czasu pracy na sprawdzianach, testach, pracach 
klasowychzgodnie z możliwościami organizacyjnymi; 

c) w pracach pisanych na lekcji ortografia i interpunkcja oceniane są według odrębnych kryteriów; 
d) uczniowie z dysleksją mogą być zwolnieni z głośnego czytania w klasie przed rówieśnikami; 
e) uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnych na forum klasy; 
f) każdy uczeń z dysleksją ma prawo do szczególnej pomocy i opieki ze strony nauczyciela. 
 

V. Ustalenia dotyczące nieprzygotowania ucznia do lekcji 
 

a)  uczeń może zgłosić bez żadnych sankcji nieprzygotowanie do lekcji, które rozumiane jest jako: brak pracy 
domowej, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń itp.; przy 2 godzinach – 2 razy w półroczu, 
nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji, po wejściu do sali lekcyjnej; 

b) nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek, prac klasowych, czyli form 
zapowiedzianych z wyprzedzeniem (chyba że uczeń był dłużej nieobecny, wtedy termin  zaliczenia ustala 
nauczyciel po rozmowie z uczniem); 

c) zgłoszenie nieprzygotowana skutkuje wpisaniem skrótu „np.” lub innego znaku; 
d) każdy kolejny raz jest jednoznaczny z wstawieniem „-„ 

 

VI. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ucznia 

1. Rodzice mają prawo do wglądu w  prace ucznia w obecności nauczyciela podczas zebrań, konsultacji 
lub mogą otrzymać prace do domu. 

2. Prace uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. 
3. Informacje o wynikach konkursów, osiągnięciach uczniów umieszczane są w LIBRUS lub stronie 

internetowejszkoły. 
 

VII. Wybrane kryteria oceniania aktywności uczniów 
 
KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH  
W pracach pisemnych wszystkim zadaniom przyporządkowana jest określona liczba punktów. Progi procentowe 
poszczególnych ocen dla prac klasowych i sprawdzianów są następujące:  

0 – 40 % niedostateczny 
41 – 50 % dopuszczający 
51 – 70 % dostateczny 
71 – 85 % dobry 
86– 95 % bardzo dobry 
96 – 100 % celujący 

 
 
 
KRYTERIA OCENY PRACY DOMOWEJ  
Przy ocenie z pracy domowej bierze się pod uwagę:  
• zrozumienie tematu,  
• stopień wyczerpania materiału,  
• poprawną polszczyznę - ortografia, styl,  
• stosowanie terminologii przyrodniczej 
• estetykę wykonania,  
• stopień zaangażowania i możliwości ucznia 
- samodzielność pracy 
 
KRYTERIA OCENY ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO / ZESZYTU ĆWICZEŃ 
Zeszyt podlega ocenie dwa raz w ciągu roku. Na ocenę zeszytu mają wpływ: kompletność notatek i prac 
domowych oraz estetyka zeszytu. 
 
 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODCZAS LEKCJI  
Aktywność ucznia podczas lekcji podlega bieżącemu ocenianiu za pomocą ocen lub znaku „+” oraz za pomocą 
znaku „-„  Plusy i minusy zostają przeliczone na oceny : 
• 5 plusów – celujący 
• 4 plusy – bardzo dobry  
• 3 plusy – dobry  



• 2 plusy – dostateczny  
• 3 minusy – niedostateczny  
 
UWAGA! Oceny dostateczne i dobre wystawiane będą po konsultacji z uczniem, w celu wyrażenia jego woli, co 
do otrzymania zaproponowanej oceny za aktywność.  
 
KRYTERIA OCENY PRACY W GRUPIE  
Ocena współpracy w grupie wystawiana jest na podstawie obserwacji, którą nauczyciel przeprowadza w czasie 
wykonywania przez uczniów zadań zespołowych, w szczególności zwraca uwagę na:  
• odpowiedzialność ucznia za wykonanie zadania powierzonego grupie,  
• odpowiedzialność ucznia za funkcjonowanie grupy,  
• wartość merytoryczną wykonanej pracy 
 
 

VIII. Wymagania na poszczególne oceny szkolne 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem i wymaganych na ocenę dopuszczającą,  

a które są niezbędne do dalszego zdobywania wiedzy. 
 lekceważy podstawowe obowiązki ( odrabianie zadań domowych, przygotowywanie się do lekcji). 
 nie czyni nic, aby nadrobić zaległości. 
 nie wykonuje powierzonych mu zadań, 
 nie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,  
 nie potrafi wykazać się wiedzą i umiejętnościami nawet przy wsparciu nauczyciela 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
 słabo opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem, ale ten  niewielki zakres wiadomości, 

nie uniemożliwia mudalszej edukacji 
 wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 
 nie bierze aktywnego udziału w lekcjach. 
 często nie odrabia zadań domowych 
 nieefektywnie wykorzystuje informacje pochodzące z różnych źródeł,  
 potrafi udzielić częściowej odpowiedzi, pracować  przy wsparciu nauczyciela, 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
 opanował kluczowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 
 korzysta w sposób ograniczony ze źródeł informacji,  
 potrafi samodzielnie wykonać zadania o średnim stopniu trudności,  
 zazwyczaj odrabia zadania domowe. 
 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 opanował materiał programowy w znacznym stopniu, 
 poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje polecenia nauczyciela. 
 wykonuje rzetelnie powierzone mu zadania w domu i na lekcji,  
 potrafi wyszukiwać informacje, korzystając z różnych źródeł,  
 potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku 

trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,  
 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania, 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program nauczania w danej klasie, 
 umiejętnie wykonuje powierzone mu zadania na lekcji i w domu,  
 pracuje chętnie i wykazuję się własną inicjatywą,  
 chętnie wyszukuje informacje, korzystając z różnych źródeł,  
 potrafi stosować zdobytąwiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, 
 wykazuje się troską o dobro środowiska przyrodniczego 
 prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przyrodniczą 
 aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym 



 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 spełnia szczegółowe kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:  
 osiąga bardzo wysokie wyniki z pomiaru swojej pracy (w przypadku sprawdzianów z całego działu 

otrzymuje 96-100% punktów),  
 wiadomości i umiejętności ucznia mogą wykraczać poza podstawę programową,  
 stara się wykazywać aktywność w różnych formach współzawodnictwa,  
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
 posługuje się swobodnie terminologią przyrodniczą, 
 osiąga sukcesy w konkursach, 
 wykazuje troskę  i działania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 
 
 
Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają pisemne opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 
zakładają obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

 

 

 


