
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ URSZULAŃSKICH W POZNANIU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/23 

 

 (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz. U. 2015 poz. 843, Statut Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w 

Poznaniu, WZO oraz podstawą programowa do przedmiotu biologia ) 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania [PZO] z przyrody są integralną częścią Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania [WZO] zawartych w Statucie Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu. Wszystkie sprawy nie ujęte w 
PZO będą rozstrzygane zgodnie z WZO. 

 
1) Ocenianiu podlega: wiedza, umiejętności, systematyczność, aktywność, zaangażowanie ucznia. Na lekcjach przyrody obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: posługiwanie się 

nomenklaturą przyrodniczą; porównywanie procesów, struktur, pojęć o tematyce przyrodniczej; stosowanie myślenia analitycznego i syntetycznego; wyjaśnianie budowy i funkcji poszczególnych struktur, 

układów, organizmów; rozwiązywanie zadań problemowych; stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych; zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji i w pracę w grupach. 

2)   Osiągnięcia edukacyjne ucznia sprawdza się w następujących formach: 
1) prace pisemne: 

a) sprawdziany (obejmujące obszerny zakres materiału), 

b) kartkówki (obejmujące niewielkie partie materiału, najczęściej trzy lekcje, mogą być niezapowiedziane; kartkówkę może pisać cały oddział lub wybrani uczniowie), 

c) testy diagnostyczne (obejmujące cały dotychczas poznany zakres materiału z zagadnień przyrodniczych), 

2) odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na lekcji lub aktywność pozalekcyjna, zeszyty przedmiotowe, udział w konkursach, wykonywanie zielników (oddziały I), prezentacji, modeli przyrodniczych. 
3)   Ustalanie ocen śródrocznych i rocznych, progi uzyskiwania tych ocen, zasady przeliczania procentów na bieżące oceny szkolne oraz   postępowanie w przypadku semestralnej oceny niedostatecznej -zgodnie z 

WZO. 

4)   Ustala się następujące wagi ocen: 

1)  Oceny ze sprawdzianów – waga trzy (liczona potrójnie), 

2)  Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych zapowiedzianych – waga dwa (liczona podwójnie),  

3)  Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych niezapowiedzianych – waga jeden,  

4)  Oceny z prac domowych wymagających dużego nakładu pracy i zaangażowania ucznia to jest: 

   ocena z całogodzinnej, wyróżniającej się prezentacji, referatu – waga dwa (liczona podwójnie) 

4)       Formy pracy, z których uzyskiwane są oceny z wagą 1:  prace domowe ( z wyjątkiem punktu 4), praca na lekcji, referaty, prezentacje ( z wyjątkiem punktu 4), zeszyty przedmiotowe, aktywność, 

osiągnięcia w konkursach. 

5) Prace pisemne: 

1) Informując o planowanej pracy nauczyciel określa zakres materiału. Sprawdziany nauczyciel ustala przynajmniej tydzień wcześniej. 

2) Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

3) Jeśli uczeń jest nieobecny podczas pisania sprawdzianu, brak oceny jest zaznaczany w Librusie jako „mn” tzn. materiał niezaliczony 

4) Aby uzyskać pozytywną ocenę śródroczną lub roczną z przedmiotu, uczeń ma obowiązek uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów. 



5) Jeżeli nauczyciel ma wątpliwość co do samodzielności pisania pracy przez ucznia, może odpytać ucznia z zadanego na sprawdzian zakresu materiału. Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie 

pisania pracy lub podczas odpowiedzi ustnej tj. ściąga, zagląda do kolegi, wówczas otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy co skutkuje niższą oceną semestralną lub roczną. Pisanie 

prac zaległych zgodnie z WZO oraz: 

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń pisze pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (najczęściej na pierwszej lekcji przyrody). 

6) Poprawianie ocen: 

1) Uczeń może poprawiać ocenę dopuszczającą i dostateczną ze sprawdzianu (wagi 3). 

2) Poprawianie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jest obowiązkowe.  

3) Uczeń, który nie wywiązał się z obowiązku poprawy oceny niedostatecznej jest zobowiązany do napisania pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

4) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z poprawy sprawdzianu, testu itp. ma obowiązek ustalić z nauczycielem sposób zaliczenia danej partii materiału i ponownie podejść do tej poprawy. 

5) Ocen z kartkówek nie poprawia się. 

6) Uczeń zgłasza się do nauczyciela w ciągu 5 dni roboczych od oddania pracy i ustala termin pisania poprawy (uczeń powinien napisać poprawę najpóźniej w ciągu 2 tygodni od oddania pracy). 

7) Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją. 

7)    Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane Uczniom na lekcji i omawiane przez Nauczyciela. 

8)    Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane Uczniom i ich Rodzicom do końca trwania danego roku szkolnego. 

9)    Przygotowanie do lekcji: 

1) Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze, z wyjątkiem prac zapowiedzianych. (W klasach, w których lekcja przedmiotowa jest realizowana w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo nie ma nieprzygotowań). 

2) Raz w ciągu semestru uczeń może nie wykonać pracy domowej 

10)  Warunki (spełnione jednocześnie) i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przyrody.  

1) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z przyrody:  

-tylko o jeden stopień oraz tylko w przypadku, gdy co najmniej 70% uzyskanych przez niego ocen bieżących (wagi wyższej niż 1) jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

2) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej i w WZO prośba ucznia zostaje odrzucona.   
 

 


