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Przedmiotowe zasady oceniania – przyroda, biologia 

 

 

I. Przedmiotem oceny jest:  

− Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.  

− Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.  

− Stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce.  

− Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów.  

− Aktywność i postawa.  

 

II. Stopnie bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć 

edukacyjnych ustala się według następującej skali: 

− stopień celujący –   6 cel  

− stopień bardzo dobry –  5 bdb 

− stopień dobry –  4 db 

− stopień dostateczny –  3 dst 

− stopień dopuszczający –  2 dop 

− stopień niedostateczny –  1 ndst 

− nieklasyfikowany–  nkl 

 

Ponadto w bieżącym ocenianiu dopuszcza się używanie znaków zrozumiałych dla 

ucznia i jego rodziców np.: 

− np – uczeń nieprzygotowany 

− nb – uczeń nieobecny 

 

III. Ocenie z przyrody podlegają: 

− sprawdziany: waga 10 

− kartkówki: waga 8 

− odpowiedzi ustne: waga 8 

− prace domowe: waga 5 

− aktywność: waga 6 

− praca w grupie: waga 5 
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− prace długoterminowe (m.in. plansze, albumy, zielniki): waga 5 

− osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych: waga 6 

 

IV. Kryteria oceniania: 

 

1. Oceny za sprawdziany, kartkówki sprawdzane są systemem punktowym 

według następującej skali punktowej: 

0 - 30 % - stopień niedostateczny 

31% - 50 % - stopień dopuszczający 

51% - 74 % - stopień dostateczny 

75% - 89 % - stopień dobry 

90% - 100 % - stopień bardzo dobry 

100 %i zazwyczaj zadanie dodatkowe - stopień celujący (dotyczy 

sprawdzianów). 

 

2. Odpowiedz ustna 

 

stopień celujący odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie 

przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej 

wykracza poza obowiązujący program nauczania, 

zawiera treści poza programowe, własne przemyślenia 

i oceny 

bardzo dobry odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, 

swobodne operowanie faktem i dostrzeganie związków 

między nim 

dobry odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera 

większość wymaganych treści, poprawna pod 

względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje 

zagadnienia 

dostateczny uczeń zna ważniejsze fakty, umie je zinterpretować, 

odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy 

nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe 
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dopuszczający podczas odpowiedzi występują liczne błędy, zarówno 

w wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej 

prezentowania, uczeń zna podstawowe fakty i przy 

pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi 

niedostateczny odpowiedź nie spełnia wymagań podanych powyżej 

kryteriów ocen pozytywnych (brak elementarnych 

wiadomości, rezygnacja z odpowiedzi). 

 

 

3. Praca Domowa  

Na ocenę ma wpływ: samodzielność, wartość merytoryczna, estetyka, 

terminowość 

 

4. Aktywność 

Uczeń otrzyma „+” za: 

częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie krótkich, poprawnych odpowiedzi, 

gromadzenie materiałów na określony temat, przygotowanie prostych pomocy, 

zaangażowanie w akcje przyrodnicze. 

Uzyskanie trzech plusów równoznaczne jest z otrzymaniem stopnia bardzo 

dobrego. 

 

Uczeń otrzyma „-” za: 

brak przyborów i pomocy niezbędnych do lekcji, brak zaangażowania w tok 

lekcji, za nieudzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące bieżącej lekcji, brak 

zaangażowania w pracę w grupach,  

Uzyskanie trzech minusów równoznaczne jest z otrzymaniem stopnia 

niedostatecznego. 

 

5. Pracadługoterminowa 

Na ocenę ma wpływ: zgodność z tematem, samodzielność , kreatywność, 

estetyka i terminowość, podane źródło 
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stopień celujący praca wykonana w terminie, pomysłowa, zgodna z 

tematem, estetyczna i samodzielna, uczeń potrafi o 

niej opowiedzieć 

bardzo dobry praca wykonana w terminie, zgodna z tematem, 

dosyćpomysłowa i estetyczna, uczeń potrafi o niej 

opowiedzieć 

dobry praca wykonana w terminie, zgodna z tematem, mało 

pomysłowa, dosyć estetyczna,niewiele o niej uczeń 

opowie 

dostateczny praca oddana po terminie, zgodna z tematem, mało 

pomysłowa, niezbyt estetyczna 

dopuszczający praca oddana po terminie, niekoniecznie zgodna z 

tematem, nieciekawa, mało estetyczna 

niedostateczny brak pracy albo praca niezgodna z tematem 

 

 

6. Praca w grupie 

Na ocenę ma wpływ:  zaangażowanie w pracę grupy, realizacja 

wyznaczonego zadania, pełnione funkcje w grupie, umiejętności pracy 

w grupie 

stopień celujący Bardzo zaangażowany w pracę w grupie. Przynosi 

różnorodne materiały z wielu źródeł. Przyjmuje na 

siebie wiele zadań. Potrafi pokierować członkami 

zespołu. Pełni wiele funkcji. Sprawnie pomaga 

słabszym członkom zespołu. Potrafi ocenić pracę 

innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy. 

Szanuje innych. 

bardzo dobry Zaangażowany w pracę w grupie. Wykazuje 

inicjatywę. Angażuje wszystkich do pracy. Pomaga 

kolegom mającym trudności. Samodzielnie podejmuje 

się realizacji zadania. Przyjmuje na siebie wiele zadań. 

Zdyscyplinowany. Potrafi pokierować członkami 

zespołu. Pełni wiele funkcji. Potrafi wskazać swoje 



5 
 

mocne i słabe strony pracy w grupie. Potrafi ocenić 

pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas 

pracy. Szanuje innych. 

dobry Jest zdyscyplinowany. Wnosi pozytywny wkład w 

pracę grupy. Wykonuje zadanie w danym czasie. 

Konsekwentnie wykonuje swoją pracę. Wykonuje 

zgodnie z predyspozycjami przydzielone funkcje ale 

próbuje podejmować inne. Dostrzega swoje wady 

pracy w grupie i stara się je likwidować. Tolerancyjny. 

Docenia pracę innych. 

dostateczny Pracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza 

mu się nie akceptować przynależności do grupy. 

Realizuje większość zadań sam. Zgodnie z 

predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w 

grupie. Akceptuje opinie nauczyciela i kolegów na 

temat swojej pracy w grupie. Potrafi pochwalić 

kolegów za pracę ale zdarza mu się również i ich 

krytyka. 

dopuszczający Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy czasami 

przeszkadza innym. Realizuje przy pomocy kolegów 

lub nauczyciela tylko część zadań. Czasami nie 

wywiązuje się z pełnionych funkcji w grupie. Nie 

przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych 

nauczyciela i kolegów na temat jego pracy w zespole. 

Rzadko chwali wkład pracy innych. Nie szanuje zdania 

innych. 

niedostateczny Przeszkadza członkom grupy w pracy. Nie wykonuje 

wyznaczonej pracy w danym czasie. Zajmuje się 

innymi sprawami. Nawet przy pomocy kolegów i 

nauczyciela, nie wykonuje zadania. Nie wywiązuje się 

z powierzonych zadań i funkcji. Ma trudności we 

współdziałaniu. Nie docenia pracy innych, negatywnie 

dominuje w grupie. 
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V. Skala ocen śródrocznych i rocznych: 

- niedostateczny przy śr. ważonej                      0 – 1,8 

              - dopuszczający przy śr. ważonej                1,81 – 2,7 

              - dostateczny  przy śr. ważonej                    2,71 – 3,7 

              - dobry przy śr. ważonej        3,71 – 4,6 

              - bardzo dobry   przy śr. ważonej                 4,61  – 5,3 

              - celujący  przy śr. ważonej     5,31 i więcej 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

 

 

 

Nauczyciel przyrody, biologii 

Anna Pilśniak 

 

 


