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1. Celem oceniania na lekcjach przyrody jest ustalenie: 
 

•  jakie są twoje osiągnięcia w odniesieniu do wymagań podstawy 

programowej oraz Twoich możliwości, 
 

•  poinformowanie Cię, co już wiesz i umiesz, a co jeszcze powinieneś 

zrobić, by wiedzieć i umieć więcej, 
 

• wskazanie Ci sposobów pracy, które zapewnią Ci jeszcze lepsze wyniki. 

2. Na lekcjach przyrody ocenie w skali 1-6 podlegać będą: 
 

• (oceny czerwone) sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne 

(oceny czarne) prace domowe, karty pracy na lekcji, zeszyt ćwiczeń 

oraz: 
 

- aktywność, czyli podejmowanie przez ucznia propozycji nauczyciela 
dotyczących uczenia się, przejmowanie inicjatywy 

 

- pilność, czyli przykładnie się i gorliwość w wykonywaniu zadań, 

pracowitość, staranność 
 

- sumienność, czyli postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami 

etycznymi i zasadami szkolnymi, uczciwość, solidność, rzetelność w 

wykonywaniu zadań 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 
 

1. W bieżącym roku szkolnym przewiduję sprawdziany i kartkówki. O 

zakresie wiadomości i terminie sprawdzianów zostaniesz poinformowany z 

tygodniowym wyprzedzeniem, informacja zostanie zapisana w zeszycie i e 

dzienniku. Prace pisemne są oceniane wg podanej skali: 
 

100% celujący 

99 - 91% bardzo dobry, 

90 - 71% dobry, 

70 - 51% dostateczny, 

50 - 31% dopuszczający, 



30 - 0% niedostateczny, 



2. Sprawdziany i testy są obowiązkowe. W razie nieobecności musisz 

zdać daną partię materiału w ciągu dwóch tygodni, możesz wykorzystać 

maksymalnie dwa terminy wyznaczone przez nauczyciela. W przypadku 

nie stawienia się ucznia nauczyciel będzie wymagał napisania 

sprawdzianu w czasie pierwszej lekcji, na której uczeń będzie obecny. 
 

3. W przypadku każdej oceny ze sprawdzianu masz możliwość poprawy 

w terminie do 2 tygodni. Sam musisz ustalić termin z nauczycielem. 
 

4. Prace niesamodzielne (ściąganie) oceniane są na ocenę 
niedostateczną. 

 

5. W każdym semestrze przewiduję również kilka niezapowiedzianych 

kartkówek z ostatniej lekcji. 
 

6. Ocena semestralna i roczna będzie wystawiana na podstawie 

wszystkich ocen w danym semestrze lub roku, ze szczególnym naciskiem na 

oceny czerwone 
 

7. Wszystkie oceny wpisane do dziennika wlicza się do ocen 

semestralnych, wyjątkiem są oceny poprawione ze sprawdzianów i kartkówek przez 

ucznia na wyższy stopień 
 

8. Dwa razy w ciągu całego semestru uczeń ma prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji 
 

9. Jeżeli opuścisz 50 % lekcji w semestrze to czeka Cię egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE 

STOPNIE SZKOLNE 
 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA; POZIOM WYMAGAŃ - KONIECZNY 

UCZEŃ: 

zapamiętuje, wymienia, wylicza 
 

  opanował minimum wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do 

dalszej nauki 
 

 z pomocą nauczyciela odpowiada na proste pytania 

 umie zastosować zdobytą wiedzę w życiu codziennym 

 zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia 

 dostrzega zagrożenia związane z nałogami 

 umie współpracować w grupie 



 systematycznie prowadzi dokumentację lekcji 

OCENA DOSTATECZNA; POZIOM WYMAGAŃ - PODSTAWOWY 

UCZEŃ: 

porównuje, klasyfikuje, ilustruje 
 

 potrafi samodzielnie uczyć się i wykorzystuje różne źródła wiedzy 

 umie korzystać z atlasów, słowników, leksykonów itp. 

 samodzielnie odtwarza podstawowe wiadomości 

 umie wyjaśnić proste zależności 

 dostrzega związek między budową a funkcją 

 rozumie cel ochrony przyrody i środowiska 

OCENA DOBRA; POZIOM WYMAGAŃ - ROZSZERZAJĄCY 

UCZEŃ: 

uzasadnia, analizuje, wnioskuje, dowodzi 
 

 samodzielnie prowadzi obserwacje, doświadczenia i je dokumentuje 

 sporządza notatki słowne i graficzne 

 wykazuje się wiedzą teoretyczną 

OCENA BARDZO DOBRA; POZIOM WYMAGAŃ - DOPEŁNIAJĄCY 

UCZEŃ: 

przewiduje skutki, projektuje, konstruuje 
 

  samodzielnie planuje, prowadzi i interpretuje wyniki obserwacji i 

doświadczeń 
 

 korzysta z najnowszych źródeł wiedzy 

 praktycznie wykorzystuje klucze do oznaczania roślin i zwierząt 

 wyjaśnia fizyczne i chemiczne aspekty zjawisk biologicznych 

 zna podstawowe teorie biologiczne 

OCENA CELUJĄCA; POZIOM WYMAGAŃ - TWÓRCZY 

UCZEŃ: 

  samodzielnie planuje i przeprowadza eksperymenty laboratoryjne i 
terenowe 

 

 śledzi na bieżąco i zna najnowsze osiągnięcia z dziedziny biologii 



 korzysta z wiedzy geograficznej, fizycznej i chemicznej 

 jest animatorem akcji związanych z ochroną środowiska i zdrowia 

  osiąga sukcesy w konkursach wiedzy biologicznej, ekologicznej, 
zdrowotnej 


