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PRZEDMIOTOWE ZASADY 

OCENIANIA Z PRZYRODY 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017. 59) 

2. Rozporządzenie z dnia 3.08.2017 w sprawie szczegółowych warumków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy publicznych 

(Dz. U. 2017. 1651). 

 

 

 

 

 

 



 

1. Nazwa przedmiotu: przyroda 

2. Imiona i nazwiska nauczycieli:  Maria Narloch 

3. Klasy objęte systemem: dla klas IV, VI szkoły podstawowej  

4. Oceniane formy aktywności i przypisane im wagi: 
 

Sprawdzian, praca klasowa: 3, poprawa: 3 

Odpowiedz ustna:  2, poprawa : 2 

Kartkówka : 2, poprawa 2 

Praca domowa: 2-1 

Praca na lekcji, ćwiczenia, pokazy, eksperymenty, doświadczenia: 1-2 

Prezentacje multimedialne, aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych:1  

Zeszyt ćwiczeń: 1 
 

5. Zasady i terminy zaliczania obowiązkowych form aktywności w przypadku 

nieobecności ucznia.  
 

Uczeń w przypadku nieobecności usprawiedliwionej podczas sprawdzianu, 

podchodzi do zaliczenia w przeciągu dwóch tygodni od momentu pojawienia 

się w szkole. Uczeń z nieobecnością nieusprawiedliwioną otrzymuje ocenę 

niedostateczną i zalicza ją w ciągu tygodnia na ocenę dopuszczającą.  
 

6. Zasady poprawiania ocen: 
 

Uczeń powinien podejść do poprawy w przeciągu dwóch tygodni po 

uzyskaniu oceny. 

Uczeń ma prawo poprawić każdą uzyskaną ocenę. W przypadku poprawiania 

oceny z pracy pisemnej uczeń może poprawiać ją ustnie, jeśli natomiast 

otrzymał ocenę za wypowiedź ustną, może ją poprawić w formie pisemnej. 

Nauczyciel daje uczniowi możliwość poprawy prac pisemnych z oceny 

niedostatecznej na dopuszczającą, dostateczną, dobrą czy bardzo dobrą.  

Jeśli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy w czasie pracy klasowej lub 

zakłóca spokój, to otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 

poprawienia.  
 

7. Wymagania edukacyjne w formie załączników. 
 

8. Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.  
 

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z 

uwagi na zróżnicowaną wagę ocen.  



W klasyfikacji rocznej ( śródrocznej ) uczeń nie może uzyskać oceny niższej 

niż: 

dopuszczająca - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 1,7 

dostateczna - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 2,7 

dobra - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 3,7 

bardzo dobra - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 4,7 

celująca - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 5,6 

 

9. Tryb odwołania się od oceny śródrocznej i rocznej. 
 

 Rodzic lub uczeń mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych zastrzeżenie do dyrekcji szkoły, jeśli 

uznają, iż ocena roczna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi ustalania tej oceny. 
 

10. Akceptacja zespołu przedmiotowego. 
 

 


