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Treści nauczania na lekcjach przyrody: 

1. Sposoby poznawania przyrody. 

2. Orientacja w terenie. 

3. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. 

4. Ja i moje ciało. 

5. Ja i moje otoczenie. 

6. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. 

7. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy 

szkoły. 

Każdy uczeń ocieniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

Przy ocenianiu nauczyciel ocenia możliwości intelektualne ucznia. 

Prace klasowe są obowiązkowe. Prace klasowe są zapowiadane z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

wiedzy i umiejętności. 

Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie od 

momentu powrotu do szkoły). 

Uczeń ma prawo do dwukrotnego braku zadań domowych  

w semestrze. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnych dla niego ocen  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż dwa 

tygodnie od otrzymania oceny. 

Aktywność na lekcjach nagradzana jest plusami. Za pięć 

zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą. Przez 

aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie na lekcji, 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach, działania 

ekologiczne, udział w konkursach przyrodniczych, ekologicznych. 

Wszystkie otrzymane oceny wpisywane są do zeszytu 

przedmiotowego lub ćwiczeń i muszą być podpisane przez rodzica. 

Na lekcjach przyrody uczeń kształtuje umiejętności: pracy  

z mapą, ćwiczeń i obserwacji przyrodniczych, korzystania z 

technologii informacyjnej w celu pozyskiwania nowych informacji, 

zajęć w terenie, pracy w grupie.  

Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za: 

- prace klasowe, 

- sprawdziany, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

- zadania domowe, 

- aktywność w czasie zajęć, pracę w grupie, inne. 

Zasady wglądu uczniów w oceny: 

- oceny są na bieżąco zapisywane w dzienniku elektronicznym, 

- oceny opatrzone są legendą, z której wynika za co dana ocena jest 

wystawiona, 

- uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu oceni prawo do 

informacji na jej temat, na terenie szkoły, w czasie wywiadówek, 

konsultacji lub innym terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

- prace klasowe przechowuje nauczyciel przez okres danego roku 

szkolnego, 

- informacje o ocenie z pracy pisemnej powinny być przekazywane  

w ciągu dwóch tygodni od jej przeprowadzenia.  

Ocenę semestralną i roczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia, lecz nie jest to średnia 

arytmetyczna ocen. 

 

 

Nauczyciel poszczególnym formą aktywności przyporządkowuje 



następujące wagi: 

 

FORMA AKTYWNOŚCI WAGA 

1.Praca klasowa 6 

2.Sprawdzian 3 

3.Kartkówka 2 

4.Odpowiedz ustna 2 

5.Zadanie domowe 1-2 

6.Aktywność, inne 

 

 Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są wg następującej skali: 

 

PROCENT PUNKTÓW OCENA 

95% - 100%   celujący (6) 

94% - 90% bardzo dobry (5) 

89% - 70%                           

69% - 50%                                                   dostateczny (3) 

49% - 30 % dopuszczający (2) 

29% - 0% niedostateczny (1) 
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