
SYSTEM OCENIANIA  

Przyroda rok szkolny 2021/2022 

Uczeń ma obowiązek noszenia na lekcje podręcznika do przyrody, zeszytu ćwiczeń i zeszytu z 

notatkami. 

•Sprawdzenie wiadomości odbywać się będzie przez: a/wypowiedź ustną b/prace pisemne 

(sprawdziany i kartkówki):w formie pytań opisowych i problemowych, c/w formie testów d/ćwiczeń 

na mapach e/ na sprawdzianach, kartkówkach; 

•Uczeń zostanie poinformowany o zakresie i terminie planowanego sprawdzianu z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Kartkówki mogą obejmować zagadnienia z trzech ostatnich lekcji lub z lekcji 

ostatniej. Zakres podaje nauczyciel. Kartkówki są zapowiadane. 

•Uczeń musi przystąpić do zapowiedzianych sprawdzianów. Od ucznia, który z przyczyn 

nieusprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu czy pracy klasowej, można wymagać napisania 

sprawdzianu na najbliższej lekcji. 

•Jeżeli uczeń z powodu nieobecności (np. dłuższej choroby) nie przystąpi do sprawdzianu, powinien 

napisać go i uzupełnić zaległości (notatki, zadania domowe) w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu 

do szkoły. Po przekroczeniu tego terminu od takiego ucznia można wymagać napisania sprawdzianu 

na najbliższej lekcji (W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może ustalić inną formę i termin 

zaliczenia zaległego materiału.) 

•Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu oraz prawo do 

Jednorazowej poprawy każdej pozytywnej oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z 

nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela. Ocena z 

poprawy ma taką samą wagę, jak ocena uzyskana pierwotnie. 

 •Zwrot ocenionych prac ucznia musi się odbyć w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu 

przeprowadzenia sprawdzianu, kartkówki. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną pracę, 

zapoznaje się z jej wynikiem i omówieniem oraz ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień 

od nauczyciela. 

•Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego. Nauczyciel jest do 

dyspozycji rodzica podczas tzw. „drzwi otwartych” oraz podczas dyżuru. Udostępnienie prac 

rodzicom określa regulamin. 

•W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z telefonu w trakcie 

sprawdzania wiedzy i umiejętności (ściągania), uczeń otrzymuje punkty z zachowania (za oszustwo), 

a jego praca nie podlega ocenie; uczeń ma obowiązek napisania danego sprawdzianu, kartkówki w 

terminie wskazanym przez nauczyciela. 



•Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń bierze się pod uwagę systematyczność, 

poprawność i staranność prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków. Brak systematycznie 

wykonywanych prac domowych w zeszycie ćwiczeń, wpływa na obniżenie oceny końcowej za 

•Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu oraz prawo do 

Jednorazowej poprawy każdej pozytywnej oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z 

nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela. Ocena z 

poprawy ma taką samą wagę, jak ocena uzyskana pierwotnie. 

 •Zwrot ocenionych prac ucznia musi się odbyć w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu 

przeprowadzenia sprawdzianu, kartkówki. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną pracę, 

zapoznaje się z jej wynikiem i omówieniem oraz ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień 

od nauczyciela. 

 •Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego. Nauczyciel jest do 

dyspozycji rodzica podczas tzw. „drzwi otwartych” oraz podczas dyżuru. Udostępnienie prac 

rodzicom określa regulamin. 

•W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z telefonu w trakcie 

sprawdzania wiedzy i umiejętności (ściągania), uczeń otrzymuje punkty z zachowania (za oszustwo), 

a jego praca nie podlega ocenie; uczeń ma obowiązek napisania danego sprawdzianu, kartkówki w 

terminie wskazanym przez nauczyciela. 

 

•Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń bierze się pod uwagę systematyczność, 

poprawność i staranność prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków. 

Brak systematycznie wykonywanych prac domowych w zeszycie ćwiczeń, wpływa na obniżenie 

oceny końcowej za prowadzenie zeszytu. 

Sprawdziany, testy i kartkówki są oceniane wg skali procentowej: 

PROCENTY                             OCENA 

 0 –25%                                             1                                  

26 –29%                                            1+ 

30–35%                                             2-                

36 –42%                                            2 

43 –49%                                             2+ 

 50 –54%                                            3-       

 55 –60%                                            3 

61 –66%                                             3+ 

 67 –70%                                            4 - 

 71 –77%                                            4 



78 –82%                                             4+ 

 83 –88 %                                           5- 

89 –94%                                             5 

 95 -97%                                             5+ 

 98 -99%                                             6- 

100%                                                   6 

Ocenom przypisano następujące wartości: forma oceniania 

waga sprawdzian 4 kartkówki, odpowiedzi ustne 2 

prace domowe długoterminowe 2 prace domowe, praca na lekcji i aktywność, praca w grupach, 1 

Inne formy np. doświadczenia eksperymenty waga ustalona na bieżąco z uczniami 

•Oceny śródroczne i roczne wystawia się wg następującej skali: średnia ważona ocen cząstkowych 

ocena 1,64 i poniżej 1 

od 1,65 do 2,64        2 

od 2,65 do 3,64        3 

od 3,65 do 4,64        4 

od 4,65 do 5,39        5 

od 5,40 6 

•Nauczyciel zobowiązuje się respektować wskazania poradni psychologiczno- pedagogicznej i 

dostosować wymagania do zaleceń. 

•Za aktywny udział w zajęciach uczeń może uzyskać tzw. plusy (5 plusów = cel) i każdy następny 

plus 5 za brak pracy na lekcji –uczeń może uzyskać minusy (3 minusy = ndst) i każdy następny minus 

1. 

 •Trzy razy w semestrze(przy 2 godz./tydz.) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez 

podania przyczyny. Nie dotyczy to sprawdzianów oraz zapowiedzianych wcześniej kartkówek. Nie 

można zgłosić braku pracy domowej, jeśli była ona zadana z więcej niż tygodniowym 

wyprzedzeniem. Kolejne braki są równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. •Nieobecność 

na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć -jeżeli uczeń był nieobecny na na ostatniej 

(jednej) lekcji, ma obowiązek uzupełnienia notatek i wykonania pracy domowej. Niewywiązanie się 

z tego obowiązku jest równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji. 

•Sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac uczniowi i jego rodzicom określa 

WSO. 

 •Na koniec półrocza  i roku szkolnego nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego. Ocena jest 

wystawiana za pracę w całym półroczu lub roku szkolnym. Wymagania edukacyjne niezbędne do 

uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i końcoworocznych wynikają z realizowanego 



programu nauczania. Mogą ulec drobnym modyfikacjom wynikającym z indywidualnych planów 

pracy. 

•Nauczyciel, biorąc pod uwagę całokształt pracy, możliwości i zaangażowanie ucznia, może 

wystawić ocenę inną niż wynika ze średniej ważonej. 
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