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Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

Za co uczeń może otrzymać ocenę? 

 

• Sprawdziany- pisemne sprawdzenie wiedzy ucznia, obejmują zakres materiału z jednego działu, zapowiadane tydzień 

wcześniej. Sprawdziany zawierają różnorodne formy pytań, np.: otwartych, krótkich odpowiedzi, jednego lub wielokrotnego 

wyboru, odpowiedzi prawda-fałsz zgodnie z wymogami danego sprawdzianu. 

• Kartkówki – pisemne sprawdzenie wiedzy ucznia (do 15 minut) z materiału 1-3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. 

• Odpowiedzi ustne, obejmujące zakres materiału z 1-3 ostatnich lekcji. 

• Praca domowa wykonana samodzielnie. Nie każda praca domowa będzie oceniona. 

• Prowadzenie obserwacji, opisywanie doświadczeń i interpretowanie ich wyników. 

• Aktywna praca na lekcji, zaznaczana w dzienniku lekcyjnym znakiem (+) lub (-). Trzy (+) – ocena bardzo dobry, trzy (-) – 

ocena niedostateczny. 

• Praca grupowa w czasie lekcji. 

• Praca poza salą lekcyjną (w terenie, na wycieczce itp.). 

• Prace dodatkowe, po uzgodnieniu z nauczycielem – prace komputerowe, plakaty, referaty itp.). 

• Udział w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych. 
 



 Kryteria oceniania prac pisemnych : 

 

Ocena Sprawdzian Kartkówka z 1-3 lekcji 

celujący (6) 100% + zadanie dodatkowe 100% + zadanie dodatkowe 
 

bardzo dobry (5) 90 -100% 90 - 100 % 

dobry (4) 75-89% 75-89 % 

dostateczny (3) 50-74% 50-74 % 

dopuszczający (2) 30-49% 30-49 % 

niedostateczny (1) 0-29% 0- 29% 

 

Dopuszcza się stosowanie przy ocenie znaków: „+”,  „-” 

Uczeń powinien uzyskać przynajmniej 3 oceny w semestrze, z różnych form aktywności. 

 

Ocenianie sumujące postępy ucznia 

Podsumowaniem edukacyjnym osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są: ocena śródroczna i ocena roczna. Wystawia ją 

nauczyciel po uwzględnieniu wszystkich form aktywności. Oceny z pisemnych sprawdzianów uważane są za najważniejsze. 

 

Kryteria wymagań 

Stopień celujący  

Uczeń spełnia wszystkie kryteria ujęte w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą, a ponadto w zakresie posiadanej wiedzy  

i umiejętności wykracza poza podstawę programową, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

angażuje się i włącza w zadania dodatkowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

 



Stopień bardzo dobry 

Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał przewidziany w podstawie programowej dla danej klasy oraz praktycznie 

wykorzystuje umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji w edukacji przyrodniczej, jest w pełni i systematycznie 

przygotowany do lekcji, potrafi interpretować omawiane zagadnienie, jego wypowiedź jest wyczerpująca i poprawna pod 

względem merytorycznym.  

 

Stopień dobry  

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w  stopniu dobrym, pracuje systematycznie, udziela samodzielnie odpowiedzi, choć 

czasami nie wyczerpuje pełniej treści omawianego zagadnienia, potrafi samodzielnie wykonywać zadania o różnorodnym stopniu 

trudności, aktywnie i efektywnie pracuje i współpracuje w zespołach grupowych, chętnie wykonuje dodatkowe zadania. 

 

Stopień dostateczny  

Uczeń spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego, samodzielnie i w grupie rozwiązuje typowe zadania 

oraz problemy, potrafi naśladować podobne rozwiązania w analogicznych sytuacjach. 

 

Stopień dopuszczający  

Uczeń ma spore braki, ale nie przekreślają one możliwości zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki, 

opanował w stopniu elementarnym umiejętności i wiadomości z przedmiotu, z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania, polecenia 

o niewielkim stopniu trudności. 

 

Stopień niedostateczny 

Uczeń nie opanował niezbędnych wiadomości i umiejętności zawartych w wymaganiach podstawy programowej, które są 

potrzebne do dalszego kształcenia, wykazuje brak pracy i chęci do nauki, nie posiada podstawowej orientacji  

w treściach przyrodniczych, nie wykonuje zadań domowych, nie potrafi rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. 



 

Zasady wglądu uczniów, rodziców do kontrolnych prac pisemnych 

 

Pisemne prace klasowe uczniów są przechowywane przez nauczyciela. Uczeń otrzymuje je do wglądu po sprawdzeniu  

i ocenieniu. Nauczyciel omawia zadania. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują prace do wglądu na zebraniach, podczas „dni 

otwartych” lub w trakcie indywidualnych rozmów z nauczycielem. Zabronione jest utrwalanie treści prac ucznia na jakimkolwiek 

nośniku bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

 

Możliwości, warunki i tryb poprawiania ocen cząstkowych 

 

Uczeń posiada możliwość jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej z pisemnej pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od daty 

otrzymania oceny. Nieobecni uczniowie piszą prace w terminie ustalonym z nauczycielem i we wskazanej formie. Uczeń, który 

uchyla się od napisania pracy klasowej w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocena z poprawy zastępuje 

poprzednią. 

Krótkie zapowiedziane prace pisemne (kartkówki)  podlegają poprawie za zgodą nauczyciela. 

W dniu wystawiania oceny śródrocznej lub rocznej nie ma możliwości poprawiania ocen. 



Sposób informowania uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach ucznia i osiąganych wynikach. Zasady współdziałania z rodzicami/opiekunami 

prawnymi w celu poprawy niezadawalających wyników w nauce zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami 

 

Nauczyciel informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie poprzez: rozmowy, oceny, 

odpowiedniego wpisu do dziennika elektronicznego. 

Nauczyciel udziela rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, szczególnych 

uzdolnieniach ucznia: podczas zebrań, „dni otwartych”, poprzez stosowny wpis do dziennika elektronicznego  lub rozmowy 

indywidualne. W przypadku, gdy uczeń osiąga niezadawalające wyniki w nauce, nauczyciel ustala z rodzicami/prawnymi 

opiekunami działania zmierzające do ich poprawienia. 

 

Inne zasady ustalone przez nauczyciela 

 

Uczeń ma obowiązek korzystania na każdej lekcji z zeszytu przedmiotowego, teczki z ćwiczeniami/zeszytu ćwiczeń, podręcznika. 

Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji, uzupełnienia notatki w zeszycie oraz odrobienia pracy 

domowej. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia z powodu choroby, termin uzupełnienia braków jest ustalany  

z nauczycielem. 

Nieprzygotowanie do lekcji  to niegotowość ucznia do odpowiedzi, brak zeszytu przedmiotowego, teczki  

z ćwiczeniami/zeszytu ćwiczeń, przyborów i materiałów pomocniczych niezbędnych do zajęć, o które prosił nauczyciel na 

poprzedniej lekcji. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić 2 nieprzygotowania do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów, 

zapowiedzianych kartkówek, prac terminowych). Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań, uczeń otrzymuje za każde następne 

ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie należy zgłosić zaraz po rozpoczęciu lekcji. 

 



Zasady obowiązujące w przypadku  nauczania zdalnego lub hybrydowego 

 

• Uczeń ma obowiązek przesłać prace w wyznaczonym terminie przez nauczyciela na: e-dziennik, platformę TEAMS lub 

pocztę służbową (Zenbox).  

• Niedotrzymanie terminu przesłania pracy jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

• Wszelkie prace uczniów powinny być czytelne i muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń 

uczęszcza. 

• Nazwa poczty elektronicznej ucznia powinna być jednoznacznie identyfikowalna. 

• Prace niesamodzielne będą skutkowały oceną niedostateczną. 

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia 

 

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  

i psychofizycznych ucznia: 

• posiadającego orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• posiadającego opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, 

• objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb. 

 

Uczniowie cudzoziemscy 

Uczniowie cudzoziemscy mogą być zwolnieni z pisania prac klasowych. Otrzymują oceny z innych form pracy. 


