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Z A S A D Y O C E N I A N I A 2020/2021
PRZYRODA
1. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU
Zgodnie z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (DzU z 2012 r., nr 0,
poz. 977) przedmiot uzupełniający przyroda obejmuje treści z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz geografii. Jest
przeznaczony dla uczniów IV etapu edukacyjnego, którzy nie wybiorą nauki żadnego z ww. przedmiotów w zakresie
rozszerzonym. Celem zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie
przedmiotów przyrodniczych.
Podstawowe założenia reformy programowej
Najważniejsze założenia reformy programowej można określić trzema hasłami:
1. Spójność programowa, co potwierdzają następujące fragmenty:
• „realizacja wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej będzie rozciągnięta na trzy lata gimnazjum oraz
część czasu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Pozwoli to na spokojne omówienie wszystkich
podstawowych tematów w zakresie klasycznego kanonu przedmiotów […]”;
• „w tym czasie najpierw uczniowie zostaną wyposażeni we wspólny, solidny fundament wiedzy
ogólnej, a następnie ta wiedza zostanie znacznie pogłębiona w zakresie odpowiadającym
indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia […]”;
• „taka organizacja procesu nauczania pozwoli uczniom w każdym z wybranych przedmiotów osiągnąć
poziom, który był oczekiwany od absolwentów liceów w latach ich świetności […]”.
2. Prymat efektów kształcenia i postaw:
• „celem reformy programowej jest poprawa efektów kształcenia, wiadomości oraz umiejętności, które
uczniowie o przeciętnych uzdolnieniach mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia […]”;
• „efekty, wiadomości i umiejętności te zostały wyrażone w języku wymagań […]”;
• „wyodrębniono także w postaci wymagań ogólnych podstawowe cele kształcenia dla każdego
przedmiotu nauczania. Wskazują one na umiejętności wysokiego poziomu (np. rozumowanie
w naukach ścisłych i przyrodniczych), których kształtowanie jest najważniejszym zadaniem
nauczyciela każdego przedmiotu […]”;
• w nowej podstawie programowej przywiązuje się bardzo dużą wagę do wychowania,
a w szczególności do kształtowania właściwych postaw uczniów.
3. Edukacja przyrodnicza
Niezwykle ważnym elementem kształcenia przyrodniczego jest rozwijanie zdolności krytycznego myślenia
i umiejętności poznawania świata za pomocą odpowiednio zaplanowanych oraz udokumentowanych obserwacji
i doświadczeń. Warto podkreślić, że chodzi o obserwacje i doświadczenia wykonywane przez ucznia, a nie tylko pokazy
prezentowane przez nauczyciela. Takie pojęcia, jak problem badawczy i hipoteza, próba badawcza i próba kontrolna,
uczeń powinien poznać nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Należy także zauważyć, że właśnie przez ciekawe
obserwacje i doświadczenia najskuteczniej można zachęcić młodzież do samodzielnego poznawania przyrody.
2.ZADANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELA PRZYRODY
Jednymi z najważniejszych zadań szkoły i nauczyciela przyrody są:
• kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego
nauczyciela;
• przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom
warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.
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Środki masowego przekazu odgrywają coraz większą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym,
dlatego każdy nauczyciel powinien poświęcić uwagę edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do
właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
• kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami strategii lizbońskiej.
Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy;
• edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi
oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
• kształtowanie u uczniów cech sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do
uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej;
• kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także
kultur i tradycji innych narodów i społeczności. Szkoła ma obowiązek zapobiegać wszelkiej dyskryminacji.
W realizacji powyższych celów bardzo istotną rolę odgrywa dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca
aktualnymi zbiorami zarówno w postaci księgozbioru, jak i zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich
przedmiotów powinni odwoływać się do tych zasobów i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu
wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia oraz świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele powinni podejmować działania, które mają na celu zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
3.ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZYRODA
Zakres tematyczny przedmiotu uzupełniającego przyroda został określony w podstawie programowej w postaci wątków
tematycznych podzielonych na wątki przedmiotowe. Kurs przyrody może obejmować wątki tematyczne, czyli
wybrany temat można zrealizować w zakresie przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, bądź wątek
przedmiotowy, czyli wybrana grupa tematów może być realizowana w obrębie wybranego przedmiotu. Przykładowe
wątki tematyczne z trzech zagadnień:
• nauka i świat,
• nauka i technologia,
• nauka wokół nas
Nauczyciel może zaproponować własne wątki tematyczne. Zajęcia powinny objąć co najmniej cztery wątki, np. cztery
wątki tematyczne lub dwa wątki tematyczne i dwa wątki przedmiotowe. Kurs oparty na wątkach tematycznych może
być realizowany przez kilku nauczycieli.
Celem pogrupowania wątków w ten sposób było ułatwienie nauczycielom wyboru spójnego materiału do realizacji.
W niniejszym programie nauczania do realizacji we wszystkich czterech przedmiotach wybrano piętnaście wątków
tematycznych (w nawiasie podano numer wątku wg podstawy programowej):
1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata (1),
2. Wynalazki, które zmieniły świat (9),
3. Energia od Słońca do żarówki (10),
4. Technologie współczesne i przyszłości (13),
5. Cykle, rytmy i czas (19),
6. Zdrowie (21),
7. Woda cud natury (23),
8. Wielcy rewolucjoniści nauki (3),
9. Dylematy moralne w nauce (4),
10. Nauka w mediach (6),
11. Współczesna diagnostyka i medycyna (14),
12. Ochrona przyrody i środowiska (15),
13. Nauka i sztuka (16),
14. Barwy i zapachy świata (18),
15. Największe i najmniejsze (24).
Przy wyborze wątków tematycznych przyjęto następujące kryteria:
• różnorodność poruszanych tematów możliwie szeroki wachlarz omawianych zagadnień w zakresie
wszystkich przedmiotów przyrodniczych,
• interdyscyplinarność,
• praktyczność związek z życiem codziennym.
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4.OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
Mimo że kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym jest realizowane w dwóch różnych typach szkół, tworzy
programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia młodego pokolenia. Ma ono umożliwić zdobycie
zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych. Zakłada także późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie tych
kwalifikacji, przez co otwiera proces kształcenia się przez całe życie.
Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym, są opisane, zgodnie z ideą
europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia1. Cele kształcenia są sformułowane w języku wymagań
ogólnych. Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych na
wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia
Zgodnie z podstawą programową celami kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym są:
• przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,
• zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań
i rozwiązywania problemów,
• wykształcenie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym
świecie.
Wymagania ogóle kształcenia dotyczące przedmiotu uzupełniającego przyroda przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wymagania ogólne kształcenia w zakresie przedmiotu uzupełniającego Przyroda na IV etapie edukacyjnym
Zakres treści
Cel
Nauka i świat

Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez
i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów
Prezentacja danej dyscypliny naukowej pod kątem specyfiki
metod, roli, jaką odgrywa w wyjaśnianiu świata, problemów
etycznych i społecznych

Nauka i technologia

Prezentacja najważniejszych
osiągnięć nauki

zastosowań

praktycznych

Nauka wokół nas

Prezentacja zjawisk codziennego życia i ciekawostek, w których
wyjaśnianiu pomocna jest nauka

Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym
to:
• czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów
kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczeństwa;
• myślenie matematyczne- umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych w życiu codziennym oraz
formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
• myślenie naukowe- umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania
i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych
dotyczących przyrody i społeczeństwa;
• umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak
i w piśmie;
• umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
• umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
• umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
• umiejętność pracy zespołowej.
1

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez
całe życie (2008/C111/01).
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•

Szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania

•

Treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów są sformułowane w języku wymagań
szczegółowych. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu kolejnego etapu
nauczania.
Szczegółowe cele edukacyjne można klasyfikować, zachowując hierarchię. Taka hierarchiczna klasyfikacja
nosi nazwę taksonomii celów nauczania (tabela 2) i polega na tym, że osiągnięcie celu wyższego jest
poprzedzone osiągnięciem celu niższego.
Tabela 2. Taksonomia celów nauczania2

Poziom

Kategoria celów Zakres

I. Wiadomości A zapamiętanie
wiadomości

II.
Umiejętności

Cele
nauczania
wyrażone
wieloznacznie

Cele nauczania
wyrażone za pomocą
czasowników
operacyjnych

znajomość pojęć,
faktów, praw, zasad, wiedzieć
reguł itp.

nazwać...
zdefiniować...
wymienić...
wyliczyć...

B zrozumienie
wiadomości

umiejętność
przedstawiania
rozumieć
wiadomości
inaczej
niż uczeń zapamiętał,
wytłumaczenie
wiadomości
i ich interpretacja

wyjaśnić...
streścić...
rozróżnić...
zilustrować...

C stosowanie
wiadomości
w sytuacjach
typowych

umiejętność
zastosowania
stosować
wiadomości
wiadomości
w sytuacjach podobnych
do ćwiczeń szkolnych

rozwiązać...
zastosować...
porównać...
sklasyfikować…
określić...
obliczyć...

D stosowanie
wiadomości
w sytuacjach
problemowych

umiejętność
formułowania
problemów,
dokonywania
i syntezy
zjawisk

udowodnić...
przewidzieć...
oceniać...
wykryć...
zanalizować...

rozwiązywać
problemy
analizy
nowych

5.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
W realizacji wymagań podstawy programowej warto wykorzystać metody aktywizujące, które uatrakcyjnią
lekcje przyrody i umożliwią uczniom zdobycie. Poniżej podano charakterystykę wybranych metod
aktywizujących.
Burza mózgów – uczniowie otrzymują zagadnienie problemowe, a ich zadaniem jest znalezienie jak
największej liczby różnych, często niekonwencjonalnych rozwiązań. Istotne są pełna swoboda zgłaszania
rozwiązań i nieodrzucanie z założenia żadnego z nich.
Praca z tekstem – kierowane przez nauczyciela korzystanie z tekstu pisanego (podręcznika, zbioru zdań,
publikacji popularnonaukowej, encyklopedii, czasopisma, instrukcji itd.). Zadaniem ucznia może być:
wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na zadane pytania, streszczenie treści tekstu, sporządzenie planu, tabel,
rysunków, wykresów oraz rozwiązywanie zadań (w formie ćwiczeń lub w formie zastosowań wiedzy).
2

B. Niemierko, Między ocena szkolną a dydaktyką, WSiP, Warszawa 1991.
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Dyskusja (problemowa) powinna mieć moderatora i trójfazową strukturę. W fazie początkowej określa się
temat i cel. Uczniowie poznają ramy czasowe i reguły dyskusji, a także pytanie wprowadzające lub informację
rozpoczynającą dyskusję. W fazie końcowej powinno nastąpić podsumowanie cząstkowych wyników, podjęcie
decyzji i zamknięcie dyskusji.
Panel dyskusyjny, dyskusja panelowa – ma podobną formę do dyskusji problemowej. Jednak prócz samych
dyskutujących i moderatora pojawia się tu audytorium obserwujące dyskusję, które nie uczestniczy w niej
bezpośrednio – jest to grupa ekspertów. W tym celu można wydzielić w klasie kilku uczniów, którzy przygotują
się w domu do roli ekspertów w dyskusji z określonego zakresu wiedzy. Uczniom odgrywającym rolę widzów
można zlecić np. sformułowanie pisemnej opinii na dyskutowany temat.
Metoda projektów może mieć formę pracy indywidualnej lub grupowej. Istotnymi elementami tej metody są:
• nauczycielska analiza zagadnień i założonych celów kształcenia oraz wybór tych, które mogą być
osiągnięte poprzez wykorzystanie metody projektów;
• przygotowanie uczniów do pracy metodą projektów przez określenie zakresu treści projektu oraz
wprowadzenie ich w zagadnienie merytoryczne. Nauczyciel nie powinien podawać gotowych tematów, a
jedynie wskazać zagadnienia problemowe, pozostawiając uczniom możliwość samodzielnego określenia
problemu do rozwiązania;
• utworzenie grup uczniowskich, w których projekty będą realizowane;
ustalenie problemu, celów i zakresu projektu w formie opisu projektu. Dokument o sformalizowanej
strukturze powinien zawierać właściwie dobrany temat projektu, jego ramy czasowe, przedmiot oraz
sposób i kryteria oceny pracy uczniów.
Plan ten pomoże uczniom właściwie podzielić zadania i wykonać projekt w wyznaczonym czasie. Po
wykonaniu projektu każdy zespół uczniów przygotowuje sprawozdanie, które jest materialnym wynikiem
wykonanego projektu i jest poddawane ocenie.
Mapa mentalna – umożliwia wizualne opracowanie problemu z użyciem pojęć, skojarzeń, symboli, haseł
i zwrotów. Pomaga uczniom w przypomnieniu wiedzy, pobudzeniu wyobraźni, a także w uporządkowaniu
wiadomości. Uczniowie tworzą skojarzenia do wybranego zagadnienia bądź definicji, które następnie
umieszcza się na schemacie graficznym, na przykład na promieniach wiodących od definicji głównej oraz na
promieniach podrzędnych.
6. FORMY I METODY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Przedmiotem oceny są:
a) wiadomości
b) umiejętności
c) postawa - aktywność, systematyczność, samodzielność w pracy, współpracy w grupie, praca domowa,
prezentacja przygotowanej samodzielnie przez siebie pracy.
Ocenie podlegać będzie:
–
wiedza (znajomość problemów przyrodniczych) w szerokim znaczeniu;
–
umiejętność logicznego łączenia poszczególnych elementów przyrodniczych;
–
trafność określania zjawisk przyrodniczych;
–
umiejętność posługiwania się atlasem;
–
wkład w pracę i przygotowanie się do lekcji;
–
aktywność na lekcji (udział w dyskusjach: argumentowanie, przekonywanie);
–
formy aktywności dodatkowej (samodzielne przygotowanie referatów, przedstawianie własnych poglądów);
Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za:
•
odpowiedź ustną;
•
sprawdzian wiadomości, testy;
•
kartkówki;
•
samodzielnie wykonaną pracę domową;
•
aktywność na lekcji (lub jej brak);
(1) przygotowanie do lekcji (przynoszenie materiałów wymaganych przez nauczyciela, podręcznik);
(2) udział w dyskusjach;
(3) prezentowanie pracy grupy;
(4) prezentację dłuższych wypowiedzi popartych literaturą;
•
wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela),
wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak i wykraczające poza program np.: własne
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działania na rzecz środowiska potwierdzone przez dorosłych, przygotowanie materiału do nowej lekcji, udział
w konkursach przedmiotowych;
Zarówno odpowiedzi ustne jak i pisemne powinny być oparte o umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji:
podręcznika, zeszytu ćwiczeń, map różnej treści, rocznika statystycznego, słownika geograficznego, czasopisma,
literatury popularno-naukowej. Prowadzi to do praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej co jest głównym
celem kształcenia przyrodniczego.
7. ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA NAUCZYCIELA
1. Na każdą lekcję uczeń przynosi: zeszyt, podręcznik, przybory do pisania.
2. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania z wiedzy w półroczu, zgłoszonego na początku lekcji (podczas
czytania listy obecności). Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna.
3. Nauczyciel może przeprowadzać krótkie (10 - 15 minutowe) kartkówki bez zapowiedzi z zakresu materiału
maksymalnie obejmującego 3 ostatnie tematy lekcyjne.
4. Uczeń nie ma możliwości pisemnej poprawy kartkówki, może natomiast ocenę ndst uzyskaną z tej formy
sprawdzania wiadomości, poprawić na najbliższej lekcji odpowiadając ustnie z zakresu 3 ostatnich tematów
lekcyjnych.
5. Ocena z kartkówki traktowana jest jak ocena z odpowiedzi ustnej, gdyż daje dowód przygotowania się ucznia
z 3 ostatnich tematów lekcyjnych.
6. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy za brak pracy domowej, (jeżeli nie zgłosił
nieprzygotowania na początku lekcji), za korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściąganie) oraz za
podpowiadanie
7. Prace niesamodzielne, "ściągnięte" z Internetu, oceniane będą negatywnie.
8. Prace ( kartkówki, sprawdziany, zeszyty, referaty, plakaty) anonimowe nie będą sprawdzane.
9. W razie usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, kartkówce lub innej ocenianej pracy uczeń może
w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni uzupełnić brakujące prace w ramach konsultacji
10. W wypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie, kartkówce, innej ocenianej pracy uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną
11. Uczeń może poprawiać każdy sprawdzian jeden raz w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianów
przez nauczyciela. Obie oceny wpisywane są do dziennika.
12. Uczeń, który otrzymał śródroczna ocenę niedostateczna ma obowiązek poprawy tej oceny. Na zaliczenie
materiału obejmującego wiadomości z pierwszego półrocza uczeń ma czas dwóch tygodni licząc od dnia
pierwszych zajęć w nowym półroczu szkolnym. Zaliczenie odbywa się na konsultacjach
13. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli uczeń był nieobecny na ostatniej
(jednej) lekcji ma obowiązek uzupełnienia w zeszycie przedmiotowym tematu z ostatniej lekcji i wykonania
zadanej pracy domowej. Brak takiej pracy domowej oznaczany jest w dzienniku zajęć jako nieprzygotowanie
do lekcji.
14. Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego bierze się pod uwagę systematyczność, poprawność i staranność
prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków. Brak systematycznie wykonywanych prac domowych
w zeszycie ćwiczeń, wpływa na obniżenie oceny końcowej za prowadzenie zeszytu.
15. Jeżeli na kolejną, najbliższą lekcję uczeń nie uzupełnia braku pracy domowej, nauczyciel może wystawić
kolejną ocenę ndst za nie wykonanie polecenia nauczyciela.
16. Uczeń, który odrobił prace domową, ale jej wykonanie jest identyczne jak praca kolegi/koleżanki (tzn. są te
same odpowiedzi lub te same błędne odpowiedzi, te same błędy merytoryczne) otrzymuje ocenę ndst do
dziennika i zeszytu przedmiotowego za niesamodzielnie wykonanie zadania domowego. Jednocześnie ma
obowiązek poprawy tej pracy i oceny na najbliższe zajęcia.
17. Uczeń może być oceniany w formie „+” i „-„. Za 3 „+” otrzyma ocenę bdb a za 3 „-„ ocenę niedostateczną.
18. Ocena pracy ucznia jest jawna, obiektywna, umotywowana i systematyczna. O wszystkich stopniach oraz
znakach „+” i „-  uczeń jest informowany w momencie ich wystawiania.
19. Omawiając wyniki sprawdzianu, zadań praktycznych, projektów, odpowiedzi ustnych nauczyciel jest
zobowiązany do wskazania w formie ustnej dobrych i złych stron jego pracy, przedstawienia, które elementy
wymagają poprawy, wskazania w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę oraz w jakim kierunku powinien
dalej pracować
8. KRYTERIA OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH
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Ocena śródroczna i roczna wyrażona w skali ocen od l do 6 poparta jest szczegółową i dokładną informacją
o postępach ucznia. Podczas wystawiania ocen brane są pod uwagę zdobyte oceny według w/w kryteriów. Ważnym
elementem oceny ucznia jest również jego postawa, zaangażowanie w naukę i pracę, a także frekwencja na lekcjach
przyrody.
1.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
stopień celujący 6
stopień bardzo dobry 5
stopień dobry 4
stopień dostateczny 3
stopień dopuszczający 2
stopień niedostateczny 1
Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali przedstawionej w punkcie 1., z możliwością
rozszerzania jej poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej ,,+’’ lub ,,-‘’, a do oceny dopuszczającej
,,+’’.
2.

Kryteria prac pisemnych:

x % pkt
<0 – 50)
<50 – 57)
<57 – 60)
<60 – 64)
<64 – 71)
<71 – 75)
<75 – 78)
<78 – 85)
<85 – 90)
<90 – 90)
<92 – 95)
<95 – 98)
<98 – 100)
3.

Ocena
1
2
2+
33
3+
44
4+
55
5+
6

Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
1) zakres wiadomości i umiejętności,
2) rozumowanie materiału naukowego,
3) umiejętności stosowania wiedzy,
4) kultura przekazywania wiadomości, język, terminologia, uporządkowanie materiału Ponadto ocena powinna
uwzględniać możliwości ucznia, wkład pracy, aktywność, systematyczność, rzetelność oraz udział i współpracę
w wykonywaniu zadań zespołowych.

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,
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•

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.
Uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą, otrzymuję ocenę niedostateczną.
Wobec uczniów, którzy otrzymali orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymagania są niższe
i określone indywidualnie, stosownie do wskazówek udzielonych w tych orzeczeniach.

Renata Jabłońska
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