
Przedmiotowy system oceniania 

Przyroda  

klasa II liceum 
 

1. Na lekcjach przyrody zwracana będzie szczególna uwaga nie tyle na wiedzę ucznia, co 

na sam sposób dochodzenia do niej i umiejętność jej zaprezentowania.  

 

2. Uczniowie będą systematycznie aktywizowani do przeprowadzania wszechstronnych 

operacji umysłowych i do pracy twórczej. 

 

3. Praca na lekcjach będzie przebiegać metodami aktywizującymi, a uczeń będzie 

motywowany do samodzielnej lub zespołowej pracy oraz do prezentowania zdobytych 

wiadomości i własnych przemyśleń.   

 

4. Podczas lekcji uczniowie będą:  

a) pracować metodą projektów 

Projekt zakłada pracę zespołową, składającą się z trzech etapów: 

I. Po zapoznaniu się z tematem projektu, zaplanowanie wspólnej pracy, dyskusja 

nad pomysłami, podział obowiązków, stworzenie planu pracy. 

II. Praca nad projektem – zbieranie materiałów, poszukiwanie źródeł informacji, 

bieżące prezentowanie pozyskanych informacji i dyskusja, kontrola zgodności 

działań z ustalonym planem. 

III. Prezentacja projektu (w formie wystawy, filmu, konkursu …) oraz ocena 

projektu przez nauczyciela. 

b) przygotowywać prezentacje na wybrany przez siebie temat 

c) opracowywać i przeprowadzać proste eksperymenty 

d) uczestniczyć w dyskusjach. 

 

5. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów / ocenianie uczniów: 

- samokontrola ucznia   

- obserwacja indywidualnej pracy ucznia w toku lekcji oraz jego pracy w zespole 

(ocena: wypowiedzi ustnych na dany temat, wypowiedzi podczas zbiorowej 

dyskusji, doświadczeń praktycznych, rozwiązywania problemów itp.) 

- ocena działalności praktycznej ucznia ( np. zaangażowania w przygotowanie 

projektów, filmów, konkursów itp. ) oraz ocena podsumowująca końcowy efekt 

pracy 

- ocena prezentacji przygotowanych na podstawie różnych źródeł. 

 

6. Oceny klasyfikacyjne ustala się według zasad średniej ważonej (zawartych w WSO). 

Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczającą jej 

wagę.  

Formy aktywności i ich waga: 

 

Forma aktywności Waga 

przygotowanie projektu 4 

przygotowanie filmu 4 

przygotowanie prezentacji  3 

opracowanie konkursu/zabawy edukacyjnej 3 



aktywność na lekcji 1 

 

7. Kryteria wymagań programowych na poszczególne oceny: 

 

Poziom 

wymagań / 

ocena 

Wymagania programowe 

wymagania 

konieczne 

41% - 55% 

 

ocena 

dopuszczająca 

 

uczeń: 

– ma braki w opanowaniu wiadomości określonych programem nauczania, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

– rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

– przejawia niesystematyczne zaangażowanie w proces uczenia się. 

wymagania 

podstawowe 

56% - 70% 

 

ocena 

dostateczna 

uczeń: 

– opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych problemów 

teoretycznych lub praktycznych o niewielkim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela, 

– potrafi korzystać, przy pomocy nauczyciela, z różnych źródeł wiedzy,  

– w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym. 

 

wymagania 

rozszerzające 

71% - 85% 

 

ocena dobra 

uczeń: 

– opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem, 

– poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych 

zadań i problemów, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy 

nauczyciela, 

– potrafi korzystać na lekcji z różnych źródeł informacji, 

– rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o niewielkim stopniu trudności, 

– poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

– jest aktywny w czasie lekcji. 

 

wymagania 

dopełniające 

86% - 99% 

 

ocena bardzo 

dobra 

uczeń: 

– opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane programem, 

– potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów i zadań w nowych 

sytuacjach, 

– wykazuje się dużą samodzielnością i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł wiedzy, 

– sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł oraz 

sam dociera do innych źródeł wiadomości, 

– wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

– potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów. 

 

wymagania 

wykraczające 

100% 

 

ocena celująca 

Uczeń spełnił wymagania dopełniające, a ponadto: 

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, nie tylko tych wskazanych przez 

nauczyciela, 

– potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych), 

– proponuje rozwiązania nietypowe, 

– umie formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk, 

– potrafi precyzyjnie rozumować,  posługując się wieloma elementami wiedzy, nie tylko z 

zakresu fizyki, 

– potrafi udowodnić swoje zdanie, używając merytorycznej argumentacji, będącej skutkiem 

zdobytej samodzielnie wiedzy. 

 

 


