
Przedmiotowy system oceniania – PRZYRODA 

 

Przyroda jest przedmiotem uzupełniającym, ale obowiązkowym dla wszystkich uczniów, 
którzy nie wybrali żadnego przedmiotu przyrodniczego do realizacji na poziomie 
rozszerzonym. Oznacza to, że z założenia będzie oceniana tak, jak inne przedmioty, a 
ocena na koniec roku ma wpływ na uzyskaną na świadectwie średnią ocen oraz promocję 
do następnej klasy.  
 Przedmiot jest wielowątkowy i czteroprzedmiotowy. Ma pomóc uczniowi skonsolidować 
wiedzę z różnych dziedzin, poznać metodę naukową wykorzystywaną w naukach 
przyrodniczych oraz pomóc w świadomym odbieraniu otaczającej nas rzeczywistości i 
prawidłowym interpretowaniu zjawisk przyrodniczych. 
Sposoby oceny mogą być więc różne. W celu egzekwowania wiadomości można stosować 
testy otwarte i zamknięte, odpowiedzi ustne czy działania praktyczne (zadania domowe, 
gazetki szkolne, aktywność na zajęciach, przeprowadzenie doświadczenia itp.). Specyfika 
tego przedmiotu sprawia, że w kryteriach oceniania należy uwzględnić również bardzo 
ważne dla tego przedmiotu wykształcone umiejętności, np. sposób przeprowadzania 
eksperymentów, doświadczeń i obserwacji według ścisłych założeń zgodnie z naukowymi 
dyrektywami. Do tego dodać należy stosowanie narzędzi informatycznych do 
modelowania zjawisk przyrodniczych, wykorzystywanie GPS i technik 
geoinformatycznych oraz orientację w najnowszych osiągnięciach naukowych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych. Bardzo ważna jest również aktywność na lekcjach. 
Oprócz tego przyroda jako przedmiot ma także wykształcić i ocenić umiejętności 
uniwersalne, takie jak skuteczne wyszukiwanie informacji, ich ocenę pod kątem 
prawdziwości i rzetelności, zdolność argumentacji w dyskusji, współpracę w grupie, 
postawę wobec kontrowersyjnych problemów.  
 
Wymagania na poszczególne stopnie: 
Ocena niedostateczna: uczeń nie angażuje się w pracę na lekcji, nie wykonuje poleceń 
nauczyciela, nie wykazuje żadnych przejawów aktywności, a także nie bierze udziału w 
dyskusji. Nie potrafi wyszukiwać informacji, posługiwać się wykorzystywanymi na 
lekcjach urządzeniami, oraz przeprowadzać ćwiczeń i eksperymentów za pomocą 
załączonej instrukcji. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie podać prostych 
definicji, ani odczytać wiadomości z map, schematów czy wykresów. 
Ocena dopuszczająca: uczeń bierze udział w lekcji, stosuje się do poleceń nauczyciela, 
rozumie celowość przeprowadzanych na lekcji ćwiczeń i eksperymentów. Samodzielnie 
wyszukuje informacji na zadany temat. Przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z 
urządzeń i programów, a także odczytywać wiadomości z map, schematów i wykresów. 
Podaje proste definicje. 
Ocena dostateczna: uczeń stara się być aktywny na lekcji, bierze udział w dyskusji. 
Relacjonuje wyszukane przez siebie informacje, konstruuje schematy i wykresy. 
Samodzielnie wykorzystuje dostępne na lekcji programy i urządzenia. Wyjaśnia i opisuje 
proste procesy przyrodnicze. 
Ocena dobra: uczeń aktywnie uczestniczy w dyskusji, potrafi wykonać doświadczenia i 
eksperymenty na podstawie załączonej instrukcji. Konstruuje schematy lub wykresy, 
wykorzystując uzyskane przez siebie dane. Posiada dość znaczną wiedzę dotyczącą 
ważnych osiągnięć w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. 



Ocena bardzo dobra: uczeń rozwiązuje sytuacje problemowe. Wykorzystuje zdobyte 
wiadomości do formułowania wniosków. Projektuje doświadczenia i eksperymenty. Ma 
szeroką wiedzę dotyczącą różnorodnych procesów przyrodniczych i potrafi ją 
wykorzystywać w praktyce. 
Ocena celująca: uczeń samodzielnie pogłębia wiadomości dotyczące nauk 
przyrodniczych, jego wiedza wykracza poza podstawę programową. Łączy informacje 
pomiędzy wątkami przedmiotowymi, traktując przedmiot holistycznie.  
 

W trakcie zajęć z przyrody uczeń powinien otrzymać z każdej z 4 części przyrody co 

najmniej 2 oceny cząstkowe w semestrze. Przy czym przynajmniej jedna powinna być z 

pracy pisemnej.  

Prace pisemne ocenia  się według punktacji jaka obowiązuje na geografii, biologii, chemii, 

fizyce.  

Pozostałe oceny cząstkowe dotyczą wyżej opisanej aktywności ucznia na tym 

przedmiocie. 


