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ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA NA LEKCJACH PRZYRODY, 

GEOGRAFII I BIOLOGII 

§ 1  

ZASADY OGÓLNE 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania zostały opracowane z uwzględnieniem przepisów 

zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w 

Warszawie, uwzględnia dodatkowo specyfikę przedmiotu przyroda, geografia, biologia. 

§ 2 

NIEPRZYGOTOWANIE 

1. Każdy uczeń ma prawo być nieprzygotowany dwukrotnie do lekcji w ciągu semestru, bez 

konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej.  

2. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

3. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem zajęć, podczas sprawdzania listy 

obecności.  

4. Nieprzygotowanie odnotowywane jest w dzienniku elektronicznym. 

5. Nieprzygotowanie może dotyczyć: ostatniej pracy domowej, odpowiedzi ustnej z 3 ostatnich 

lekcji, braku zeszytu ćwiczeń, braku zeszytu przedmiotowego, braku przyborów lub innych 

materiałów, które należało przynieść na lekcję, braku wypracowania lub referatu oraz 

kartkówki z zakresu 3 ostatnich lekcji. 

6. Nieprzygotowanie nie dotyczy: prac klasowych, kart pracy oraz ćwiczeń, które są 

uzupełniane podczas bieżącej lekcji, a także zaległych prac domowych, referatów i 

wypracowań, z których już raz uczeń zgłosił nieprzygotowanie. 

7. Brak przygotowania do lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku czynnego udziału w bieżących 

zajęciach lekcyjnych. 

8. Na 14 dni przed datą ostatecznego wystawiania oceny semestralnej i rocznej zawiesza się 

możliwość zgłoszenia nieprzygotowania. 

9. Uczeń, nieobecny nieprzerwanie w szkole co najmniej 5 dni roboczych, ma 3 dni robocze na 

uzupełnienie zaległości. Nie musi zgłaszać nieprzygotowania, zwolniony jest z kartkówek, 

odpowiedzi ustnych, prac domowych. 

10. Uczeń, nieobecny nieprzerwanie w szkole co najmniej 10 dni roboczych, ma 3 dni robocze na 

uzupełnienie zaległości. Nie musi zgłaszać nieprzygotowania, zwolniony jest z kartkówek, 

odpowiedzi ustnych, prac domowych oraz prac klasowych. 
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§ 3 

SKALA OCEN I SPOSÓB OBLICZANIA ŚREDNIEJ 

1. W ocenianiu bieżącym przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen zależną od uzyskanego 

wyniku procentowego: 

 

1 – ocena niedostateczna (od 0 do 39,99%) 

2 – ocena dopuszczająca (od 40 do 54,99%) 

3 – ocena dostateczna (od 55 do 74,99%) 

4 – ocena dobra (od 75 do 89,99%) 

5 – ocena bardzo dobra (od 90 do 99,99%) 

6 – ocena celująca (100%) 

§ 4  

POMIAR OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są sprawdzane poprzez kontrolę ustną i pisemną 

poniższych aktywności: 

1.1.Formy aktywności obowiązkowe: 

a) praca klasowa/sprawdzian 

b) kartkówka  

c) odpowiedz ustna  

d) referat 

e) prezentacja multimedialna  

f) wypracowanie domowe  

g) praca domowa  

h) zeszyt ćwiczeń  

i) zeszyt przedmiotowy  

j) aktywność na lekcji  

k) karty pracy  

l) ćwiczenia doświadczalne  

m) mikroskopowanie 

n) zajęcia terenowe 

o) inne elementy – wynikające ze specyfiki przedmiotu przyroda, geografia, biologia 

 

1.2.Formy aktywności nieobowiązkowe: 

a) konkursy  
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2. Formy aktywności: 

2.1. PRACA KLASOWA 

1. Przez pracę klasową rozumie się sprawdzian wiadomości i umiejętności trwający całą 

godzinę lekcyjną. 

2. Praca klasowa musi być poprzedzona powtórzeniem partii materiału obowiązującym 

na sprawdzianie. 

3. Praca klasowa ma formę testu, zadań otwartych lub zamkniętych bądź wypracowania, 

w szczególnych przypadkach może przybrać formę ustną. 

4. Praca klasowa zapowiadana jest przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a jej 

termin wpisywany jest do dziennika elektronicznego. 

5. Sprawdzona i oceniona praca klasowa oddawana jest w przeciągu 10 dni roboczych, o 

ile nauczyciel jest obecny w szkole. 

6. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową w pierwszym terminie nauczyciel odnotowuje ten 

fakt w dzienniku elektronicznym poprzez wpis „nb” w miejscu oceny z pracy 

klasowej.  

7. Ucznia, który opuścił pracę klasową obowiązuje ten sam materiał, co w pierwszym 

terminie, jednak forma pracy klasowej nie musi być taka sama. 

8. Uczeń nieobecny powyżej jednego dnia w czasie pracy klasowej zobowiązany jest do 

jej zaliczenia (na konsultacjach przedmiotowych) w terminie 7 dni od dnia powrotu do 

szkoły. W przypadku upływu tego terminu nauczyciel ma prawo wyegzekwować 

napisanie pracy klasowej w czasie lekcji. 

9. Uczeń nieobecny wyłącznie w dniu przeprowadzania pracy klasowej zobowiązany jest 

do napisania jej na najbliższych konsultacjach lub na lekcji (w zależności co następuje 

jako pierwsze). 

10. Poprawa pracy klasowej musi nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od omówienia 

sprawdzianu w terminie konsultacji przedmiotowych lub wskazanym przez 

nauczyciela. 

2.2. KARTKÓWKA I ODPOWIEDŹ USTNA 

1. Kartkówka oraz odpowiedź ustna obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji wraz z pracami 

domowymi i kartami pracy i trwa do 15 minut . 

2. Kartkówka nie musi być zapowiadana. 

3. Ocena z kartkówki i odpowiedzi ustnej nie podlega poprawie. 

4. Nieobecność na kartkówce wymaga zaliczenia na lekcji w formie ustnej bądź pisemnej 

lub po lekcjach w czasie konsultacji w formie ustnej bądź pisemnej, chyba że 

nauczyciel postanowi inaczej. 

5. Termin przeprowadzenia kartkówek nie jest wpisywany do e-dziennika. 
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2.3. PRACA DOMOWA 

1. Praca domowa może przybrać formę ustną bądź pisemną.  

2. Odmianą pracy domowej może być przeczytanie fragmentu podręcznika bądź innego 

tekstu – w takiej sytuacji uczeń może być odpytany z wiadomości zawartych w 

zadanym tekście. 

3. Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie. 

4. Z posiadania odrobionej pracy domowej zwolnieni są uczniowie, których nieobecność 

była dłuższa niż 5 dni roboczych. Zobowiązani są oni uzupełnić braki w terminie 3 dni 

roboczych od powrotu do szkoły. 

5. Na święta, ferie oraz długie weekendy prace domowe nie są zadawane. 

2.4. ZESZYT ĆWICZEŃ 

1. Uczeń zobligowany jest do posiadania i przynoszenia na lekcję zeszytu ćwiczeń. 

2. W zeszycie ćwiczeń zadawane są prace domowe oraz rozwiązywane są zadania 

w czasie lekcji. 

3. W zeszycie ćwiczeń znajdują się zadania, które wymagają skorzystania z atlasu, 

Internetu itp. Wszystkie te pomoce są dostępne w szkole i praca domowa, która 

wymaga ich wykorzystania, musi być odrobiona. Brak powyższych w domu nie 

zwalnia ucznia z wykonania zadania. 

4. Nauczyciel może zapowiedzieć termin zebrania do oceny zeszytów ćwiczeń od całej 

klasy.  

5. Zeszyt ćwiczeń uczeń uzupełnia długopisem bądź piórem, rysunki, mapy i diagramy 

wykonywane są kredkami bądź ołówkiem. 

6. Ocena za zeszyt ćwiczeń nie podlega poprawie. 

2.5. ZESZYT PRZEDMIOTOWY 

1. Uczeń zobligowany jest do posiadania i przynoszenia na lekcję zeszytu 

przedmiotowego. 

2. Zeszyt może być przez nauczyciela sprawdzony i oceniony. W zeszycie 

przedmiotowym uczeń pisze długopisem bądź piórem.  

3. Rysunki, mapy i diagramy powinny być wykonane kredkami, ołówkiem lub 

cienkopisami z zachowaniem należytej staranności. Powinny posiadać opisy i być 

podpisane. 

4. Ucznia obowiązują kompletne notatki z lekcji. 

5. Kompletna notatka z lekcji obejmuje: datę, temat i numer lekcji, notatkę z przebiegu 

lekcji, polecenie pracy domowej oraz odrobioną pisemną pracę domową. 

6. Ocena za zeszyt przedmiotowy nie podlega poprawie. 

2.6. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 

1. Przez aktywność ucznia rozumie się jego przygotowanie do lekcji, wypowiedzi na 

lekcji, pracę w grupie, posługiwanie się sprzętem i pomocami naukowymi. 
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2. Ocenie podlega praca ucznia na lekcji, jego zaangażowanie oraz wkład pracy. 

3. Ocenie podlega umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji. 

4. Aktywność ucznia jest oceniana pozytywnie w postaci plusa, i negatywnie w postaci 

minusa, bądź oceny (w skali od 1 do 6). 

5. Plusy i minusy ”nie przechodzą” na następny semestr. 

6. Uzyskane plusy i minusy przeliczane są na oceny cząstkowe według schematu: 

5 plusów – ocena bardzo dobra 

5 minusów  – ocena niedostateczna. 

2.7. KARTY PRACY 

1. Przez kartę pracy rozumie się zestaw zadań i poleceń do wykonania w czasie lekcji, 

bądź w domu, na przygotowanej przez nauczyciela karcie. 

2. Zadania obejmują treści programowe z jednej, bądź kilku lekcji. 

3. Karty pracy mogą podlegać ocenie. 

4. Karty pracy uczeń wkleja do zeszytu przedmiotowego. 

5. Ocena za kartę pracy nie podlega poprawie. 

§ 5 

POPRAWA OCEN 

1. Uczeń jest zobligowany do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej, z wyjątkami 

zawartymi w § 6. 

2. Uczeń może poprawić ocenę dopuszczającą i dostateczną z pracy klasowej tylko jeden raz. 

3. Uczeń z poprawy może otrzymać ocenę celującą. 

4. W przypadku poprawy pracy klasowej obie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu 

oceny śródrocznej i rocznej. 

5. Do dziennika wpisuje się ocenę z poprawy. 

6. Jeżeli ocena jest równa lub niższa od uzyskanej w pierwszym terminie, wpisywana jest ona 

do dziennika, ale nie jest brana pod uwagę przy wystawianiu klasyfikacyjnej oceny 

śródrocznej i rocznej. 

§ 6 

NIESAMODZIELNA PRACA I PLAGIAT 

1. Uczeń zobligowany jest do samodzielnego wykonywania prac domowych. 

2. Zabronione jest odpisywanie od innych uczniów oraz przepisywanie z Internetu, książek 

i czasopism bez podania źródła. 

3. Prace niesamodzielne, „ściągnięte z Internetu” bądź przepisane z książek i czasopism 

oceniane są na ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

4. Uczeń zobligowany jest do samodzielnego pisania prac klasowych i kartkówek. 

5. Uczeń przyłapany na niesamodzielnej pracy w czasie pisania prac klasowych i kartkówek 

otrzymuje upomnienie odnotowane na pracy, a następnie ocenę niedostateczną.  
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6. Zabrania się używania urządzeń elektronicznych podczas trwania prac klasowych i 

kartkówek. Złamanie zakazu skutkuje przerwaniem pracy oraz wystawieniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

 

§ 7 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 

1. Na lekcjach przyrody stosuje się elementy oceniania kształtującego tzw. OK. 

2. Określone formy sprawdzania wiedzy lub umiejętności mogą być oceniane na informację 

zwrotną tzw. IZ, a nie na ocenę w skali od 1 do 6. 

3. Ocena na IZ opatrzona jest komentarzem w postaci informacji ustnej lub pisemnej co 

uczeń wykonał dobrze, co wykonał niepoprawnie i w jaki sposób powinien pracować aby 

osiągnąć lepszy wynik. 

4. W ocenianiu OK stosuje się również ocenę koleżeńską oraz ocenę własną ucznia. Uczeń 

informację zwrotną na temat wykonanej przez siebie pracy może otrzymać od innych 

uczniów w klasie. Ocena własna i koleżeńska na IZ również może być wpisana do 

dziennika. 

5. Nauczyciel zadając uczniom pracę na IZ jasno określa zasady wykonania pracy i kryteria 

jej oceny tzw. NaCoBeZU (Na co będę zwracał uwagę). 

6. Na lekcjach powtórzeniowych do sprawdzianu uczniowie otrzymują NaCoBeZU z 

zakresem materiału (nie są to gotowe pytania na sprawdzian, a jedynie najważniejsze 

elementy, na które należy zwrócić uwagę w trakcie nauki). NaCoBeZU  jest także 

wpisywane do terminarza w e-dzienniku. 

 

§ 8 

WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny powinien spełniać 

wszystkie poniższe kryteria: 

a) mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności na danym przedmiocie, 

b) przystępować do wszystkich sprawdzianów w ustalonym z nauczycielem terminie, 

c) uzyskać ze wszystkich sprawdzianów i prac klasowych ocenę pozytywną, również 

w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

d) wykonać wszystkie prace i zadania wymagane i ocenione przez nauczyciela, 

e) systematycznie odrabiać prace domowe, nie mieć więcej niż ustalona liczby 

nieprzygotowań, 

f) mieć minimum 50% ocen wyższych niż przewidywana, 

g) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, jeżeli na danym przedmiocie 

takie zobowiązany jest prowadzić. 
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§ 9 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA 

PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH 

 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu określone 

programem nauczania; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania; 

3) samodzielnie sięga do rożnych źródeł informacji; 

4) prezentuje swoje umiejętności na forum klasy; 

5) biegle posługuje się fachowym nazewnictwem z przedmiotu; 

6) projektuje doświadczenia i prezentuje je; 

7) dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności 

człowieka; 

8) przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów 

naturalnych w przyrodzie, potrafi je wyjaśnić; 

9) systematycznie pracuje na lekcji; 

10) uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim bądź tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował prawie pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu; 

2) posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

3) potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji; 

4) posługuje się fachowym nazewnictwem przedmiotu; 

5) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych 

sytuacjach; 

6) projektuje doświadczenia i prezentuje je; 

7) dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności 

człowieka; 

8) przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów 

naturalnych w przyrodzie, potrafi je wyjaśnić; 

9) prawie zawsze systematycznie pracuje na lekcji; 

10) formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne poglądy i opinie; 
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3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości określone programem 

nauczania, w tym opanował treści złożone; 

2) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym; 

3) właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów środowiska; 

4) korzysta z różnych źródeł informacji; 

5) dostrzega wpływ środowiska naturalnego na życie i gospodarkę człowieka; 

6) proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego; 

7) ocenia relacje miedzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym; 

8) dokonuje porównań zjawisk i elementów środowiska posługując się terminologią 

przyrodniczą; 

9) prawie zawsze systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach; 

10) samodzielnie lub z niewielką pomocą rozwiązuje zadania problemowe. 

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował ponad połowę wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania; 

2) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy 

typowe; 

1) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności; 

2) zna podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu, ale ma trudności z objaśnieniem ich 

znaczenia; 

3) rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego; 

4) posługuje się podstawowymi źródłami wiedzy, które wykorzystywane są w czasie lekcji; 

5) obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym 

oraz potrafi je opisać; 

6) pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania; 

7) czasami ma problemy w posługiwaniu się pomocami naukowymi; 

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) ma duże braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie uniemożliwiają 

dalszego kształcenia; 

2) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; 

3) rozpoznaje podstawowe zjawiska przyrody, ale ich nie potrafi wyjaśnić; 

4) potrafi wymienić podstawowe terminy z zakresu przedmiotu, ale nie potrafi ich wyjaśnić; 

5) jest niesystematyczny; 

6) nie odrabia prac domowych; 

7) ma duże problemy w posługiwaniu się pomocami naukowymi; 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, 
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co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy; 

2) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci  

współpracy z nauczycielem; 

3) nie potrafi posługiwać się pomocami naukowymi; 

4) wykazuje się bierną postawą na lekcji.  

 


