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1. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:  

 Rozumienie pojęć przyrodniczych i biologicznych. 

 Stosowanie języka naukowego. 

 Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń. 

 Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie obserwacji i formułowanie wniosków. 

 Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych. 

 Rozwiązywanie zadań problemowych. 

 Prace projektowe i długoterminowe. 

 Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia. 

 Praca w grupach. 

 Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. 

2. Przy ocenie wyżej wymienionych umiejętności i wiadomości stosowane będą następujące formy 

oceniania:  

 Wypowiedzi ustne dotyczące wiadomości i umiejętności wynikające z aktualnie realizowanych 

treści programowych. Przy odpowiedzi obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, 

a w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do 

odpowiedzi dwa razy w semestrze.  

 Sprawdziany pisemne przeprowadzane po zakończeniu każdego działu. Będą zapowiedziane 

przynajmniej tydzień wcześniej. W przypadku dłuższej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, 

uczeń może uzgodnić z nauczycielem formę i termin zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.  

 Kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być 

zapowiadane).  

 Prezentacja wiedzy i umiejętności w czasie lekcji, obejmująca ustne odpowiedzi na pytania 

związane z zagadnieniami poruszanymi w czasie lekcji. Będzie oceniana za pomocą plusów,         

(gdy uczeń zgromadzi trzy „+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą, kolejne trzy „+” ocenę celującą).  

  Prace domowe polegające na sprawdzeniu umiejętności nabywanych w trakcie realizowania 

bieżącego działu programowego lub umiejętności kluczowych.  

 Prace projektowe i długoterminowe. 

 Udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. 

 Zeszyt ćwiczeń. 

3. W przypadku sprawdzianów lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny 

cyfrowe:   

skala 1 - 6  

 

   

 

 

 

 

 

 

1. celujący 98%-100% 

2. bardzo dobry 89%-97% 

3. dobry 74%-88% 

4. dostateczny 51%-73% 

5. dopuszczający 31%-50% 

6. ocena niedostateczna 0%-30% 



 

4.   Ocena klasyfikacyjna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Ocena ta nie może być średnią 

arytmetyczną z ocen cząstkowych, powinna uwzględniać również udział ucznia w różnych formach 

aktywności i jego indywidualne predyspozycje. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy uzyskanych przez siebie wyników według następujących zasad:  

 W przypadku otrzymania ze sprawdzianu oceny niedostatecznej lub oceny niezadowalającej ucznia 

może poprawić ją w ciągu 2 tygodni ( w formie ponownego sprawdzianu pisemnego) lub na 

życzenie ucznia ( w szczególności uczniowie z orzeczoną dysleksją) w formie ustnej. Każdy 

sprawdzian można poprawiać tylko raz. 

 W przypadku choroby lub zdarzeń losowych, termin może być przedłużony indywidualnie na 

prośbę ucznia lub rodzica. 

 Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy. 

 Każdą ocenę cząstkową można poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. 

 Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym drugim terminie otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 Ocenione sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie do 2 tygodni od napisania pracy. 

 Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być 

przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tej pracy klasowej 

(nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją). 

 

6. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej stronom zainteresowanym wynikami ucznia. 

 Na początku roku szkolnego uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela przedmiotu 

o zakresie wymagań, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, które 

trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania z danego 

przedmiotu (kontrakt).  

 Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce poprzez dziennik 

elektroniczny. Rodzice powinni na bieżąco kontrolować postępy dziecka.  

 Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić 

wystawioną ocenę pracy pisemnej. 

 Na prośbę ucznia jego ocena może być utajniona przed klasą. 

 Ustne informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać na dyżurach  nauczycieli 

przedmiotowców oraz na zebraniach informacyjnych organizowanych wg harmonogramu szkolnego. 

7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

  samodzielnie wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności  w sytuacjach nietypowych i 

problemowych,  

 wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

 swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

 osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

  zeszyt ćwiczeń prowadzony bardzo starannie i systematycznie, bez jakichkolwiek błędów 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe, zdobytą wiedzę stosuje  

w nowych sytuacjach,  

 wyprowadza związki między  różnymi zjawiskami i obiektami z zakresu przyrody i biologii,  

 interpretuje wykresy, uogólnia i wyciąga wnioski,  

 rozwiązuje nietypowe zadania i problemy,  



 potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, 

wskazać źródła błędów,  

 poprawnie posługuje się językiem przedmiotu, 

 zeszyt ćwiczeń prowadzony starannie, bez braków i błędów 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą 

wystąpić nieznaczne braki),  

 rozumie  i właściwie operuje pojęciami z zakresu przyrody i biologii,  

  rozumie i opisuje zjawiska biologiczne i przyrodnicze,  

 zeszyt ćwiczeń prowadzony w miarę starannie, z drobnymi błędami i brakami. 

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, 

który:  

 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

(występują tu jednak braki),  

 stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

 zna prawa i pojęcia z zakresu przyrody i biologii,  

 podaje zależności występujące  w świecie żywych organizmów ,  

 opisuje proste zjawiska przyrodnicze ,  

  językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

 zeszyt ćwiczeń prowadzony w miarę czytelnie z  błędami . 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje 

uczeń, który:  

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia,  

 zna podstawowe pojęcia z zakresu przyrody i biologii,  

  językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  

 Zeszyt ćwiczeń prowadzony niedbale z brakami i błędami.  

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

 nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości z zakresu przyrody i biologii,  

 zeszyt ćwiczeń prowadzony niedbale, brudno, z poważnymi brakami w zapisie lekcji  bez prac 

domowych, lub brak zeszytu . 

 

  


