
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Pyrzycach 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

PRZYRODA I GEOGRAFIA 

 

1.OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY i GEOGRAFII W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej. 

 

 

Rodzaje ocen szkolnych 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza, 

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji; oceny końcowe 

są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 

egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji 

oraz na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej; 

 

 

 



Ocenianiu z geografii i przyrody podlegają: 

 

 prace klasowe przeprowadzane są po zakończeniu każdego  działu, nauczyciel 

zobowiązany jest do podania zakresu materiału, termin musi być wpisany do 

dziennika elektronicznego 

 Ocenę „niedostateczny” z pracy klasowej, sprawdzianu uczeń ma obowiązek 

poprawić w terminie ustalonym przez nauczyciela 

 Nauczyciel ma obowiązek podać do wiadomości uczniów oceny z prac klasowych, 

sprawdzianów w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich napisania. Dopuszcza się 

przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas 

nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

 Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej. W przypadku nieobecności uczeń 

ma obowiązek napisać te prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później 

niż dwa tygodnie od daty pracy klasowe. W przypadku ponownej nieobecności ucznia 

w ustalonym terminie uczeń pisze pracę klasową/ sprawdzian po powrocie do szkoły 

 Ucieczka ucznia z pracy klasowej traktowana jest jako odmowa   odpowiedzi w formie 

pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny „niedostateczny”. 

 sprawdziany ( z 2-3 ostatnich lekcji, zapowiedziane), nauczyciel zobowiązany jest do 

podania zakresu materiału, uczeń musi znać termin z wyprzedzeniem 5 dni 

 Uczeń jest zobowiązany do sprawdzianu. W przypadku nieobecności uczeń ma 

obowiązek napisać te prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż 

dwa tygodnie od daty sprawdzianu. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w 

ustalonym terminie uczeń pisze pracę klasową/ sprawdzian po powrocie do szkoły 

 Ucieczka ucznia ze sprawdzianu traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 

pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny „niedostateczny”. 

 obserwacja pracy uczniów na lekcji  

 odpytywanie ustne, odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna 

z wystawieniem mu oceny „niedostateczny”. 

 dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia) 

 krótkie prace pisemne (kartkówki – mają rangę oceny z odpowiedzi, jest to kontrola 

wiedzy i umiejętności z 3 ostatnich lekcji lub zadania domowego, niezapowiedziane) 

 Ucieczka ucznia z kartkówki traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 

pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny „niedostateczny”. 

 prace domowe, uczeń ma prawo do nieodrobienia pracy domowej, brak zeszytu 

przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, braku przygotowania do lekcji.  Powinien ten 

fakt zgłosić przed lekcją nauczycielowi.   

 udział w konkursach przedmiotowych. 

 

 



2.OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY I GEOGRAFII 

a) Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczniowie otrzymują informacje od nauczyciela przedmiotu na pierwszej lekcji 

organizacyjnej, 

2) rodzice mogą uzyskać informacje bezpośrednio od nauczyciela, który przechowuje 

rozkłady materiału oraz kryteria oceniania dla poszczególnych klas. 

3) przedmiotowe zasady oceniania zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w 

zakładce dokumenty; 

 

Jawność ocen 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

 

KRYTERIA OCEN Z GEOGRAFII I PRZYRODY 

Ocenę  dopuszczający może otrzymać uczeń, który: 

- rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody; 

- posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi, geograficznymi. 

- posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska 

przyrodniczego. 

Ocenę dostateczny może otrzymać uczeń, który: 

- zna podstawowe pojęcia przyrodnicze, geograficzne; 

- rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego; 

- posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy geograficznej; 

- obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym i 

geograficznym , potrafi je opisać; 



Ocenę dobry może otrzymać uczeń, który: 

- właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody; 

- korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma 

przyrodnicze, popularnonaukowe i inne; 

- dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka; 

- proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego; 

- ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym; 

- dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą; 

Ocenę bardzo dobry może otrzymać uczeń, który: 

- projektuje doświadczenia i prezentuje je; 

- dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka; 

- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych 

w przyrodzie, wyjaśnia je, rozwiązuje problemy; 

Ocenę celujący może otrzymać uczeń, który: 

- selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy; 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach 

obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny; 

 

 

3. FORMY I METODY OCENIANIA 

- Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia wiadomości przekazywanych na lekcjach, na 

których był nieobecny. 

- Oceny z prac klasowych, sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną i 

roczną. 

- Prace pisemne oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom: 

98% – 100% - celujący  

90% – 97% – bardzo dobry 

75% –89% – dobry 

50% –74% – dostateczny 

30% –49% – dopuszczający 

poniżej 30% – niedostateczny 

 

 



- Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć: 

1) na skutek wypadków losowych, 

2) maksymalnie dwa razy w półroczu bez przyczyny, 

3) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, 

4) w związku z trudną sytuacją materialną (we wrześniu), 

5) przez pięć kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska 

- Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji 

- Częste nieprzygotowania do zajęć mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych 

 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 

Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym: 

1) np – uczeń nieprzygotowany; 

2) bz – brak zadania; 

3) 0 – uczeń nie mógł być oceniony z danej umiejętności z powodu nieobecności lub innej 

ważnej przyczyny 

- Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych (np. projektu 

edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę śródroczną z tytułu 

bardzo dobrych wyników na konkursie przedmiotowym 

- Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego 

- Oceny na koniec półrocza nie są średnią ocen cząstkowych. 

- Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą o dodatkową 

pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. Mogą to być: 

a) dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem) 

b) prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu 

c) ścisła współpraca z rodzicami 

d) skierowanie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej  

 Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Są 

one załączone do wymagań edukacyjnych z geografii i  przyrody. 

Stosowane na zajęciach z przyrody i geografii środki dydaktyczne, niezbędne w osiąganiu 

celów kształcenia to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy, filmy, książki o tematyce 

przyrodniczej i geograficznej, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, plansze programy 

komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele, sprzęt laboratoryjny, odczynniki i pozostałe 

wyposażenie pracowni geografii i przyrody. 

 

 


