
Zasady oceniania na lekcjach przyrody 
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1. Ustalone zasady są zgodne z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego zawartymi w Statucie 

Szkoły. Wszystkie sprawy nie ujęte w zasadach oceniania będą rozpatrywane zgodnie ze 

Statutem Szkoły.  

 

2. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej stosuje się średnią ważoną wszystkich ocen 

uzyskanych przez ucznia w czasie  półrocza lub  całego roku szkolnego (ocena za I półrocze 

nie jest brana pod uwagę). 

 Średnią ważoną oblicza się ze wzoru: 

(suma ocen z wagą 3)x3 + (suma ocen z wagą 2)x2 + (suma ocen z wagą 1)x1    

(liczba ocen z wagą 3)x3 + (liczba ocen z wagą 2)x2 + (liczba ocen z wagą 1)x1 

  

 Średnia  jest przeliczana na ocenę według zasady: 

      a) ocena dopuszczająca – średnia co najmniej 1,7; 

      b) ocena dostateczna – średnia co najmniej 2,5; 

      c) ocena dobra – średnia co najmniej 3,5; 

      d) ocena bardzo dobra – średnia  co najmniej 4,5; 

      e) ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wynosi co najmniej 5,3. 

 

3. Ocenie podlegają: 

a)   pisemne prace klasowe: 

 kartkówki: obejmujące materiał nauczania maksymalnie z trzech ostatnich tematów 

lekcji, nie muszą być zapowiadane (waga 2), 

 sprawdziany krótkie: zapowiadane, obejmujące materiał z kilku ostatnich lekcji (waga 

2), 

 sprawdziany całogodzinne: po realizacji poszczególnych działów materiału, 

zapowiadane z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem (waga 3), 

b)   odpowiedzi ustne: obejmują materiał nauczania maksymalnie z trzech ostatnich tematów         

      lekcji (waga 2), natomiast w przypadku lekcji powtórzeniowych materiał z całego        

      obowiązującego działu (waga 3), 

c)   prace domowe: referaty, prezentacje multimedialne, plansze, modele (waga 1), 

d)   aktywność ucznia: za pracę na lekcji (waga 1). 

 

4. Pisemne prace klasowe oceniane są punktowo, a następnie uzyskane punkty są przeliczane 

na oceny według następującej skali: 

 

 100%              - celujący 

            90% - 99%                                       - bardzo dobry 

            75% - 89%             - dobry 

            55% - 74%            - dostateczny 

            41% - 54%            - dopuszczający 

            0% - 40%             - niedostateczny. 

 

 Nauczyciel oddaje sprawdzone godzinne prace klasowe w terminie dwóch tygodni, a 

kartkówki i krótkie sprawdziany w terminie tygodnia. 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną  z pracy pisemnej jeden raz w w terminie 

dwóch tygodni od zapoznania się z jej wynikami.  Do dziennika wpisuje się średnią 

arytmetyczną ocen z pracy pisanej w pierwszym terminie i z jej poprawy. 

 W przypadku nieobecności na zapowiedzianej pisemnej pracy klasowej, uczeń 

zobowiązany jest zaliczyć obowiązujący materiał w okresie dwóch tygodni od dnia 



powrotu do szkoły. 

 

 5. Nieprzygotowanie do lekcji: 

• za każde zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji (także brak zadania domowego) uczeń 

otrzymuje minus „-” , każde kolejne trzy minusy dają ocenę niedostateczną  wagi 1, 

• jeżeli nauczyciel stwierdzi nieprzygotowanie ucznia (lub brak zadania domowego), który 

nie zgłosił tego faktu przed zajęciami, wystawia uczniowi ocenę niedostateczną  (z wagą  

 6. Zasady oceniania na lekcjach przyrody w czasie zdalnego nauczania: 

• Ocenianiu przez nauczyciela podlegają: 

- zadania/referaty /eksperymenty/karty pracy wykonane w domu, zadawane przez platformę 

e-learningową lub Microsoft Teams, przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie 

drogą online, 

- odpowiedzi ustne udzielane przez uczniów podczas wideolekcji, 

- ćwiczenia online zadawane podczas wideolekcji lub po jej zakończeniu, 

- prace pisemne ( kartkówki, sprawdziany) pisane z wykorzystaniem różnych platform 

(sprawdziany zapowiadane zgodnie z obowiązującymi zasadami). 

 

• Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia aktualną sytuację  ucznia, jego możliwości 

psychofizyczne, poziom kompetencji informatycznych, dostęp do sprzętu komputerowego, 

wkład włożony w wykonanie danego zadania. 

 

• Jeśli uczeń nie wyśle na czas swojej pracy, nauczyciel wysyła przypomnienie. Jeśli nadal 

uczeń bez wyjaśnienia nie odsyła zadania, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

 

 

 

 

 

 


