
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM 

OCENIANIA Z PRZYRODY 

 

 

 
I. ZASADY OGÓLNE  

 

Nauczanie przyrody w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach odbywa 

się na podstawie programu nauczania autorstwa Ewa Jakubowska, Marek Kaczmarzyk, Janusz Mrzigod, 

Ewa Maria Tuz 

1. Nauczyciel dostosowuje formy i wymagania stawiane uczniom do zaleceń zawartych w 
orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zakresie wymagań na określoną 
ocenę oraz o sposobie i zasadach oceniania.  

3. Zakres dłuższych sprawdzianów pisemnych oraz testów sprawdzających znajomość 
poszczególnych działów, a także ich dokładne terminy są podawane przez nauczyciela z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. Kartkówki i ustne odpowiedzi uczniów przeprowadzane są bez wcześniejszej zapowiedzi.  
5. Nauczyciel na bieżąco określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych lub innych form 

aktywności.  
6. Nauczyciel ocenia i udostępnia uczniom pisemne prace wraz z ustnym uzasadnieniem oceny.  

 
 
 

II. ZASADY OCENIANIA 
 
 
 
 

 
1. Ocenie podlegają:  

a. odpowiedź ustna ; 
b. kartkówki; 
c. prace pisemne (sprawdziany, testy); 

2. Dodatkowe oceny można otrzymać każdorazowo za:  
a. aktywność na lekcji; 
b. udziału w projektach ; 
c. prezentacje ; 
d. udział w konkursach przedmiotowych;  

 
3. Sposoby i formy pomiaru dydaktycznego:  

a. prace pisemne:  
 kartkówki – bez wcześniejszej zapowiedzi - z maksymalnie trzech ostatnich 

lekcji, lub zapowiedziane - obejmujące materiał podany przez nauczyciela, 
  sprawdziany – po każdej większej partii materiału (zakończonym dziale), 

b. odpowiedź ustna – sprawdzająca opanowanie materiału z maksymalnie trzech ostatnich 
lekcji,  

c. aktywność ucznia – oceniana cząstkowo podczas lekcji, 
d. praca domowa – samodzielne rozwiązanie w zeszycie, kart pracy, zadań problemowych, 



e.  prezentacja- wykonanie zadania o podwyższonym stopniu trudności –forma pracy 
nadobowiązkowej,                                                                                   

4.  Uczeń ma prawo do pisemnej poprawy sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), jeżeli 
otrzyma z niego 44% lub mniej możliwych do uzyskania punktów. Uczeń poprawia 
sprawdzian/zapowiedzianą kartkówkę w drugim terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
Wynik poprawianego sprawdzianu pisanego w drugim terminie nie anuluje otrzymanej oceny 
w pierwszym terminie, ale uczeń może uzyskać max ocenę celującą. 

5. Ocenę z kartkówki i sprawdzianu (napisanego przez ucznia powyżej 44%) uczeń może poprawić 
udzielając odpowiedzi ustnej, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnej formie sprawdzania wiedzy (sprawdziany, 
zapowiedziane kartkówki) nauczyciel ma możliwość wpisania do dziennika oceny 
niedostatecznej ( ocena nie jest wpisywana jeśli uczeń ma L-4). Uczeń jest zobowiązany do 
napisania go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela mogąc uzyskać max ocenę celujący. W 
przypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie  (zapowiedzianej kartkówce) uczeń 
jest zobowiązany do napisania go w drugim terminie wyznaczonym przez nauczyciela mogąc 
uzyskać max ocenę celujący. 

7. Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu/zapowiedzianej kartkówki w żadnym z dwóch 
wyznaczonych terminów lub jeżeli nieobecność ucznia na pierwszym terminie sprawdzianu jest 
nieusprawiedliwiona otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. Odstąpienie od 
tej zasady jest możliwe tylko w przypadkach losowych, po bezpośrednim kontakcie z rodzicami 
ucznia. 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania podczas lekcji. Uczniowi przysługują: jedno 
nieprzygotowanie na okres (przy 1godz przedmiotu/tydzień).  Nieprzygotowanie do zajęć, brak 
zadania domowego, i kart pracy uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. 

9. Uczeń może być nieklasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
 

III. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH  
 

 
 

 
1. Przedziały dla ocen śródrocznych i rocznych: 

Procent uzyskanych punktów Ocena 

0% - 44% niedostateczny 

45% - 59% dopuszczający 

60% - 74% dostateczny 

75% - 89% dobry 

90% - 99% bardzo dobry 

100% i powyżej celujący 

2.  Wymagania na poszczególne oceny są zgodne z kryteriami zamieszczonymi w Statucie Szkoły. 
 

IV. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE  
 
Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z 
poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy 
udział w ćwiczeniu każdego ucznia. 
 

 

 



Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań podstawy 

programowej dla danego etapu kształcenia, 

 ma wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego 

etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim stopniu 

złożoności, 

 samodzielnie podejmuje działania zmierzające do poszerzenia swoich wiadomości i 

umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody, 

 formułuje problemy i buduje modele odpowiedzi, 

 wykorzystuje wiedzę i umiejętności do analizy, syntezy i rozwiązywania nietypowych 

problemów. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej, 

 stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań 

problemowych (nowych), 

 analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, 

 poprawnie wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, 

 wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy, np.: układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic fizycznych, 

chemicznych, encyklopedii i internetu, 

 projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia,  

 wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwoju. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

podstawy programowej, 

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, 

 krytycznie korzysta z wielu źródeł wiedzy, 

 określa związki przyczynowo-skutkowe, 

 wykonuje samodzielnie i poprawnie większość poleceń, zadań i doświadczeń, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

typowych zadań i problemów, 

 z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy,  

 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach 

podstawy programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia, 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. 

Sylwester Grzanka 



 

 
 

 


