
PRZEDMIOTOWY SYSTEM       OCENIANIA – PRZYRODA, BIOLOGIAPRZEDMIOTOWY SYSTEM       OCENIANIA – PRZYRODA, BIOLOGIA

1.Śródroczna i końcowa ocena przedmiotowa uwzględnia wszelkie formy aktywności ucznia, 
zarówno osiągnięcia dydaktyczne jak i wkład jego pracy. Wystawiana jest na podstawie kilku 
ocen cząstkowych. 

2.Bieżące ocenianie ucznia (oceny cząstkowe) odbywa się na podstawie:  
 -sprawdzianów pisemnych
-wypowiedzi ustnych
-obserwacji aktywności ucznia (wykonywania ćwiczeń, zadań domowych, prowadzenia 
notatek, prac nadobowiązkowych, udziału w konkursach, stosowania wiedzy w praktyce)

3.Uczeń przygotowany do lekcji tzn. posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 
przedmiotowy i jest przygotowany z 3 ostatnich tematów.

4.Brak przygotowania (może się zdarzyć 2 raz w ciągu półrocza)  należy zgłosić 
nauczycielowi przed lekcją.

5.Sprawdziany (Testy) zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone 
powtórzeniem wiadomości.
„Kartkówki” nie są zapowiadane, obowiązuje na nich zakres materiału z 3 ostatnich lekcji.
W przypadku prac pisemnych przyjmuje się następującą skalę procentową przeliczania 
uzyskanych punktów na oceny:

a) 100 % celujący
b) 99 % - 90 % bardzo dobry
c) 89% - 75 % dobry
d) 74  % - 50 % dostateczny
e) 49 % - 34 % dopuszczający
f) 33 % - 0 % niedostateczny

6.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) oraz uczeń, który 
otrzymał ocenę niedostateczną przystępuje do sprawdzianu w terminie poprawy ustalonym z 
nauczycielem.

7. Aktywność oprócz ocen mierzona jest przy pomocy „+” i „-„ zmienianych na oceny wg 
zasady :
3 „+” –bardzo dobra
3 „-„ – niedostateczna



Wrzesien 2017Wrzesien 2017

INFORMACJE DOTYCZĄCEINFORMACJE DOTYCZĄCE
WYMAGAŃ NA LEKCJACH  PRZYRODY IWYMAGAŃ NA LEKCJACH  PRZYRODY I

BIOLOGIIBIOLOGII

1.Śródroczna i końcowa ocena przedmiotowa uwzględnia 
wszelkie formy aktywności ucznia, zarówno osiągnięcia 
dydaktyczne jak i wkład jego pracy. Wystawiana jest na 
podstawie kilku ocen cząstkowych. (Nie jest ich średnią)

2.Bieżące ocenianie ucznia (oceny cząstkowe) odbywa się na 
podstawie:  
 -testów sprawdzających po każdym dziale materiału
-wypowiedzi ustnych
-krótkich prac pisemnych (kartkówek)
-obserwacji aktywności ucznia (wykonywania ćwiczeń, zadań 
domowych, prowadzenia notatek, prac nadobowiązkowych, 
prac dodatkowych przydzielonych przez nauczyciela, udziału 
w konkursach, stosowania wiedzy w praktyce)



3.Uczeń przygotowany do lekcji tzn. posiada podręcznik (1 na
ławce), zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i jest 
przygotowany z 3 ostatnich tematów.

4.Brak przygotowania (może się zdarzyć 3 razy w semestrze) ,
w tym brak zadania domowego należy zgłosić nauczycielowi 
przed lekcją.

5.Sprawdziany (Testy) zapowiadane są co najmniej tydzień 
wcześniej i poprzedzone powtórzeniem wiadomości.
„Kartkówki” nie są zapowiadane, obowiązuje na nich zakres 
materiału z 3 ostatnich lekcji.

6.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność 
usprawiedliwiona) oraz uczeń, który otrzymał ocenę 
niedostateczną przystępuje do sprawdzianu w terminie 
poprawy ustalonym z nauczycielem.

7. Sprawdziany są oceniane punktowo, przeliczane na skalę 
procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
100-91% bardzo dobry
90-71% dobry
70-51% dostateczny
50-31% dopuszczający
30-0% niedostateczny

8. Aktywność oprócz ocen mierzona jest przy pomocy „+” i „-
„ zmienianych na oceny wg zasady :
3 „+” –bardzo dobra
3 „-„ – niedostateczna

9.Ocena jest jawna, nauczyciel oceniając udziela uczniowi 
informacji zwrotnej:



-informuje ucznia co zrobił źle
-wskazuje mu co i w jaki sposób powinien  poprawić
- daje uczniowi wskazówki na przyszłość

10.Można uzyskać wyższą ocenę semestralną z tytułu udziału 
w dodatkowych pracach długoterminowych (np. projektu  
edukacyjnego) lub bardzo dobrych wyników w konkursie 
przedmiotowym .

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – PRZYRODA, BIOLOGIA

1.Śródroczna i końcowa ocena przedmiotowa uwzględnia wszelkie formy 
aktywności ucznia, zarówno osiągnięcia dydaktyczne jak i wkład jego pracy. 
Wystawiana jest na podstawie kilku ocen cząstkowych. 

2.Bieżące ocenianie ucznia (oceny cząstkowe) odbywa się na podstawie:  
 -sprawdzianów pisemnych
-wypowiedzi ustnych
-obserwacji aktywności ucznia (wykonywania ćwiczeń, zadań domowych, 
prowadzenia notatek, prac nadobowiązkowych, udziału w konkursach, 
stosowania wiedzy w praktyce)

3.Uczeń przygotowany do lekcji tzn. posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt
przedmiotowy i jest przygotowany z 3 ostatnich tematów.

4.Brak przygotowania (może się zdarzyć 1 raz w semestrze)  należy zgłosić 
nauczycielowi przed lekcją.

5.Sprawdziany (Testy) zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i 
poprzedzone powtórzeniem wiadomości.
„Kartkówki” nie są zapowiadane, obowiązuje na nich zakres materiału z 3 
ostatnich lekcji.
wymagania na poszczególne oceny z prac pisemnych:
100-98%  celujący
97-90%  bardzo dobry
89-71%  dobry



70-50%  dostateczny
49-31%  dopuszczający
30-0%  niedostateczny

6.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) oraz 
uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną przystępuje do sprawdzianu w 
terminie poprawy ustalonym z nauczycielem.

7. Aktywność oprócz ocen mierzona jest przy pomocy „+” i „-„ zmienianych na 
oceny wg zasady :
3 „+” –bardzo dobra  ,3 „-„ – niedostateczna

8.  Na  ocenę  semestralną  lub  roczną  dodatni  wpływ  mogą  mieć:  udział  w
przyrodniczych konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, aktywność
podczas  różnych  akcji  i  działań  ekologicznych,  efektywne  uczestnictwo  w
różnego rodzaju zajęciach rozszerzających wiedzę z przedmiotu.

ZASADY  OCENIANIA – PRZYRODA, BIOLOGIA

1.Śródroczna i końcowa ocena przedmiotowa uwzględnia wszelkie formy aktywności ucznia, 
zarówno osiągnięcia dydaktyczne jak i wkład jego pracy. Wystawiana jest na podstawie kilku 
ocen cząstkowych. 

2.Bieżące ocenianie ucznia (oceny cząstkowe) odbywa się na podstawie:  
 -sprawdzianów pisemnych
-wypowiedzi ustnych
-obserwacji aktywności ucznia (wykonywania ćwiczeń, zadań domowych, prowadzenia 
notatek, prac nadobowiązkowych, udziału w konkursach, stosowania wiedzy w praktyce)

3.Uczeń przygotowany do lekcji tzn. posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 
przedmiotowy i jest przygotowany z 3 ostatnich tematów.

4.Brak przygotowania (może się zdarzyć 1 raz w semestrze)  należy zgłosić nauczycielowi 
przed lekcją.

5.Sprawdziany (Testy) zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone 
powtórzeniem wiadomości.
„Kartkówki” nie są zapowiadane, obowiązuje na nich zakres materiału z 3 ostatnich lekcji.
wymagania na poszczególne oceny z prac pisemnych:
100-91% bardzo dobry
90-71%  dobry
70-51%  dostateczny
50-31%  dopuszczający
30-0%  niedostateczny

6.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) oraz uczeń, który 
otrzymał ocenę niedostateczną przystępuje do sprawdzianu w terminie poprawy ustalonym z 
nauczycielem.



7. Aktywność oprócz ocen mierzona jest przy pomocy „+” i „-„ zmienianych na oceny wg 
zasady :
3 „+” –bardzo dobra  ,3 „-„ – niedostateczna

8. Na ocenę semestralną lub roczną dodatni  wpływ mogą mieć:  udział  w przyrodniczych
konkursach  wewnątrzszkolnych  i  międzyszkolnych,  aktywność  podczas  różnych  akcji  i
działań ekologicznych, efektywne uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach rozszerzających
wiedzę z przedmiotu.

Szczegółowe wymagania edukacyjne są dostępne na stronie internetowej:
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/

przyroda/tajemnice-przyrody/?f:10[0]=21&f:10[1]=19 KL 4
(zakładka plan wynikowy )

Szczegółowe wymagania edukacyjne są dostępne na stronie internetowej:
www.nowaera.pl/nowe-serie/seria-tajemnice-przyrody-2.html

(zakładka plan wynikowy dla poszczególnych klas)

ZASADY  OCENIANIA – PRZYRODA, BIOLOGIA

1.Śródroczna i końcowa ocena przedmiotowa uwzględnia wszelkie formy aktywności ucznia, zarówno osiągnięcia dydaktyczne jak i wkład 
jego pracy. Wystawiana jest na podstawie kilku ocen cząstkowych. 

2.Bieżące ocenianie ucznia (oceny cząstkowe) odbywa się na podstawie:  
 -sprawdzianów pisemnych
-wypowiedzi ustnych
-obserwacji aktywności ucznia (wykonywania ćwiczeń, zadań domowych, prowadzenia notatek, prac nadobowiązkowych, udziału w 
konkursach, stosowania wiedzy w praktyce)

http://www.nowaera.pl/nowe-serie/seria-tajemnice-przyrody-2.html
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/przyroda/tajemnice-przyrody/?f:10%5B0%5D=21&f:10%5B1%5D=19
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/przyroda/tajemnice-przyrody/?f:10%5B0%5D=21&f:10%5B1%5D=19


3.Uczeń przygotowany do lekcji tzn. posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i jest przygotowany z 3 ostatnich tematów.

4.Brak przygotowania (może się zdarzyć 1 raz w semestrze)  należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją.

5.Sprawdziany (Testy) zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem wiadomości.
„Kartkówki” nie są zapowiadane, obowiązuje na nich zakres materiału z 3 ostatnich lekcji.
wymagania na poszczególne oceny z prac pisemnych:
100-98%  celujący
97-90%  bardzo dobry
89-71%  dobry
70-50%  dostateczny
49-31%  dopuszczający
30-0%  niedostateczny

6.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) oraz uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną przystępuje do 
sprawdzianu w terminie poprawy ustalonym z nauczycielem.

7. Aktywność oprócz ocen mierzona jest przy pomocy „+” i „-„ zmienianych na oceny wg zasady :
3 „+” –bardzo dobra  ,3 „-„ – niedostateczna

8. Na ocenę semestralną lub roczną dodatni wpływ mogą mieć: udział w przyrodniczych konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych,
aktywność podczas różnych akcji i działań ekologicznych, efektywne uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach rozszerzających wiedzę z
przedmiotu.

Szczegółowe wymagania edukacyjne są dostępne na stronie internetowej:
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/przyroda/tajemnice-przyrody/?

f:10[0]=21&f:10[1]=19 KL 4
(zakładka plan wynikowy lub wymagania edukacyjne)

https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/przyroda/tajemnice-przyrody/?f:10%5B0%5D=21&f:10%5B1%5D=19
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8/przyroda/tajemnice-przyrody/?f:10%5B0%5D=21&f:10%5B1%5D=19


PRZEDMIOTOWY SYSTEM       OCENIANIA – PRZYRODA

1.Śródroczna i końcowa ocena przedmiotowa uwzględnia wszelkie formy aktywności ucznia, zarówno 
osiągnięcia dydaktyczne jak i wkład jego pracy. Wystawiana jest na podstawie kilku ocen cząstkowych. 

2.Bieżące ocenianie ucznia (oceny cząstkowe) odbywa się na podstawie:  
 -sprawdzianów pisemnych
-wypowiedzi ustnych
-obserwacji aktywności ucznia (wykonywania ćwiczeń, zadań domowych, prowadzenia notatek, prac 
nadobowiązkowych, udziału w konkursach, stosowania wiedzy w praktyce)

3.Uczeń przygotowany do lekcji tzn. posiada podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i jest 
przygotowany z 3 ostatnich tematów.

4.Brak przygotowania (może się zdarzyć 1 raz w semestrze)  należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją.

5.Sprawdziany (Testy) zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i poprzedzone powtórzeniem wiadomości.
„Kartkówki” nie są zapowiadane, obowiązuje na nich zakres materiału z 3 ostatnich lekcji.

6.Uczeń nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona) oraz uczeń, który otrzymał ocenę 
niedostateczną przystępuje do sprawdzianu w terminie poprawy ustalonym z nauczycielem.

7. Aktywność oprócz ocen mierzona jest przy pomocy „+” i „-„ zmienianych na oceny wg zasady :
3 „+” –bardzo dobra
3 „-„ – niedostateczna

8.  Na  ocenę  semestralną  lub  roczną  dodatni  wpływ  mogą  mieć:  udział  w  przyrodniczych  konkursach
wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, aktywność podczas różnych akcji i działań ekologicznych, efektywne
uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach rozszerzających wiedzę z przedmiotu.



KRYTERIA  OCENIANIA Z PRZEDMIOTU  PRZYRODA  KL. 5

(DKW 147\00) – Wyd. Nowa  Era

Ocena  dopuszczająca (2)-Uczeń  przedstawia  własnymi  słowami  podstawowe  pojęcia  
przyrodnicze ( klimat , pierwiastek  chemiczny ) , potrafi  rozróżnić (np.wyspę i półwysep ) , 
wyjaśnia  podstawowe  procesy (np. jak  powstają  kwaśne  deszcze ). Potrafi  dokonać  
prostej  obserwacji ( np. mikroskopowej )

I  opisać  schematyczny  rysunek (np. budowę  nitki  skrętnicy )

Ocena  dostateczna (3) –Uczeń  powinien  rozumieć  podstawowe  pojęcia  i  definicje  objęte 
programem  nauczania (np. bentos , czad ) , potrafić  wymienić (np. gatunki  owadów  
pożytecznych 0 , potrafić  opisać ( np. sposoby  odżywiania  się  grzybów ) , wskazywać  na  
mapie  Polski ( np. główne  krainy  geograficzne )  ,systematycznie  prowadzić  zeszyt  
przedmiotowy .

Ocena  dobra  (4) –Uczeń  powinien  wykazywać  różnicę (np. między  saprofitami i 
pasożytami , surowcami  energetycznymi  i  chemicznymi ) , potrafić  wymieniać (np. 
przedstawicieli  fauny i flory  Bałtyku ) . Wyjaśnia  związek  zależności (np.rodzaju  gleby  i  
uprawianych  na  niej  roślin )

Aktywnie  uczestniczy  w  lekcji , starannie  prowadzi  zeszyt  przedmiotowy .

Ocena  bardzo  dobra (5) Uczeń  powinien  rozumieć  zależności  występujące w przyrodzie 
(np. między  cechami  klimatu a  zróżnicowaniem  innych  elementów przyrodniczych), 
rozróżniać (np. mapę  turystyczną i samochodową i umieć  się  nią  posługiwać ), planować i 
zakładać  hodowle  roślin  i  zwierząt , opisywać (np. zjawisko  konwekcji  powietrza  na  
prostych  ćwiczeniach ) , wykorzystywać swą  wiedzę  w  opisywaniu  zjawisk  z  życia  
codziennego . 

Ocena  celująca (6) –kryteria  jak  w  kl.  4 .

PSO – PRZYRODA  -Aneks  doWSO

Część  wstępna – oceny  cząstkowe



1.Uczeń  otrzymuje  oceny  z  prac  pisemnych 
( przewiduje  się  przeprowadzenie  2-3  kartkówek
oraz  2  testów , sprawdzianów  
w  semestrze)
2.Oceniane  są  wypowiedzi  ustne  ucznia (przynajmniej 1 ocena  w  semestrze)
3.Oceniana  jest  aktywność  na  lekcji , wykonywanie  ćwiczeń , umiejętność  
praktycznego  wykorzystania  wiedzy , wykonywanie  prac  domowych i nad-
obowiązkowych ( system „+” , „-‘’ zamienianych  na  oceny )
4Prowadzenie  zeszytu  jest  obowiązkowe (niezależnie  od  zeszytu  ćwiczeń)
i  również  może  podlegać  ocenie 

międzyszkol
                                 nych  zdobywając w nich  przynajmniej  wyróżnienia , pre-
                                  zentuje  swoje  wiadomości i osiągnięcia  na  forum  szkoły
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