
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  PRZYRODY W KLASIE IV 

 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO  

 

W  CZERNIEWIE 

 
 
 
Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. IV w szkole podstawowej   

opracowany jest w oparciu o: 
 

1.  Podstawę programową. 
 

2. Program nauczania przyrody –,, Tajemnice przyrody” autorstwa Jolanty Golanko. 
  
 

 

Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 
 

•  rozpoznanie przez nauczyciela i przekazanie uczniowi informacji o postępach                 

i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych w stosunku do wymagań programowych, 
 

• pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju                              

i kształceniu przyrodniczym, 
 

• motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
 

• dostarczanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach dziecka, 
 

• dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej o postępach, trudnościach 
 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz o efektywności nauczania i prawidłowości 
 

doboru metod i form pracy z uczniem. 
 
 

 

Indywidualizacja pracy z uczniem z obejmuje: 
 

• dostosowanie stopnia trudności sprawdzianów , odpowiedzi ustnej , zadań domowych, 
 

dodatkowych prac do możliwości ucznia. 
 

• uczeń może pisać prace kontrolne takie same jak dla grupy, przy ich ocenianiu stosuje 

się jednak obniżone progi wymagań na poszczególne oceny, bądź nie bierze się pod 

uwagę błędów wynikających z deficytów, 
 

• wydłużenie czasu pracy przeznaczonego na sprawdziany, 
 

• ocenianie ucznia uwzględniające również jego wkład pracy i wysiłek, a nie tylko 

uzyskane efekty, 
 

• stosowanie pozytywnej informacji zwrotnej, docenianie odniesionych sukcesów 

edukacyjnych na miarę możliwości ucznia, stosowanie licznych pochwał. 

 
 
 



 
 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne. 

1.Pisemne:  
- odpowiedź na pytania  
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń  
- sprawdziany wiadomości  
- testy  
- kartkówki(obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane)  
- zeszyt przedmiotowy  
- dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp.  
- prace domowe ( 3 minusy ocena niedostateczna)  
- udział w uroczystościach proekologicznych i prozdrowotnych  
 2.Ustne:  
- kilkuzdaniowa wypowiedź  
 - udział w dyskusji  
- aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra)  
- prezentacja pracy własnej lub grupy  
 3.Praktyczne:  
- wytwory pracy np. album, praca plastyczna  
- gromadzenie i segregacja materiałów np. kasztanów, żołędzi, surowców do recyklingu  
- posługiwanie się mikroskopem, lupą, atlasem, słownikiem,  
- współpraca w grupie  
- samokształcenie 
 

 

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów, testów oraz zasady poprawiania ocen 

▪ W ciągu semestru mogą się odbyć  2-4 sprawdziany
 

 

▪ Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany 
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

 
 

▪ Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności sprawdzanych na 
sprawdzianie

 

  

▪ Stosowanie przez ucznia niedozwolonych pomocy w trakcie prac pisemnych,  

ściąganie, oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej, której nie można poprawić.  

▪ Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w 
terminie do 14 dni od daty pisania

 
 

▪ Jeśli uczeń, z przyczyn losowych, nie może napisać sprawdzianu w określonym 
terminie, ma obowiązek uczynić to:

 



▪ a) na następnej lekcji  - w przypadku nieobecności krótszej niż cztery dni,
 

 

▪ b) w ciągu dwóch tygodni - w przypadku nieobecności dłuższej niż cztery dni – 
termin ustala z nauczycielem.

 
 

▪ Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może poprawić ocenę na 
zasadach ustalonych z nauczycielem

 

  

▪ Oceny uzyskane z kartkówek nie podlegają poprawie. 
 

 

▪ Uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem 

 

• Nie ocenia się ucznia do trzech dni po powrocie do szkoły, po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole lub znajdującego się w trudnej sytuacji 

losowej  
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe  
• Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % godzin lekcyjnych z przyrody, w 

danym semestrze, jest nieklasyfikowany. 
 

• Ocena semestralna i końcowa nie jest wyliczana na podstawie średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych  
• Oceny są wystawiane na podstawie co najmniej czterech ocen cząstkowych, w 

tym dwóch prac pisemnych.  
• W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na koniec pierwszego półrocza , 

uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał tego okresu, aby przy dopuszczającej 

ocenie na koniec drugiego półrocza otrzymać dopuszczającą ocenę końcową. 
 

 

Zadawanie i ocena prac domowych 
 

 

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do 

nauki, organizacja i planowanie do samouczenia się . 

▪ Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.
 

  

▪ Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin. 
 

 

▪ Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania. 
 

 

▪ Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności. 
 

 

▪ Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie  

▪ Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia 
trudności zadania lub sposobu jego wykonania)

 
 

▪ Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał 
wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej

 
 

▪ Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny 
niedostatecznej lub „ – ”(jeżeli uczeń zgłosił wcześniej brak zadania nauczycielowi)

 
 

▪ Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela

 



▪ Nauczyciel może odmówić wyznaczenia kolejnego terminu poprawy pracy 
domowej, jeżeli uczeń jest niesystematyczny, ma nieodpowiedni stosunek do 
przedmiotu, lekceważy swoje obowiązki.

 

 

▪ Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

 

 

Aktywność pozalekcyjna wpływająca na podwyższenie oceny: 
 

• Sukcesy w konkursach przyrodniczych i ekologicznych  
• Duże zaangażowanie w pracy na rzecz ochrony środowiska 

 

O ocenie decydują: 
 

• oceny samodzielnej pracy ucznia (sprawdziany, testy, kartkówki, wypowiedzi 

ustne, prace domowe, zadania w zeszycie ćwiczeń, prace praktyczne), 
 

• oceny wspomagające (aktywność na lekcji, prace dodatkowe, udział w 

zajęciach pozalekcyjnych, konkursach). 

 

Największą wartość mają: 
 

• prace pisemne,  

• odpowiedzi ustne  
• prace praktyczne  
• rozwiązywanie problemów, uzasadnianie, wnioskowanie  
• aktywność 

 
 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ  

 

Uczeń otrzymuje ocenę: 

 

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 

 

• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności  
• nie opanował minimum programowego  
• wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem  
• swoją postawą uniemożliwia pracę innym  
• nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę 

 

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli: 
 

• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody 



• posiada , przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do 

środowiska naturalnego  
• opanował materiał programowy w stopniu elementarnym  
• przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, 

 

wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w 

procesie uczenia się przyrody rozumie prosty tekst źródłowy 
 

• jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu 

 

DOSTATECZNĄ jeżeli: 

 

• opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym  
• zna podstawowe pojęcia przyrodnicze  
• rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego  
• posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej  
• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w 

środowisku przyrodniczym oraz opisuje je 
 

• potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji przyrodniczej 
 

• potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych 

źródłach wiedzy  
• pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania 

 

DOBRĄ jeżeli: 
 

• posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach 
 

• właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody 
 

• korzysta z różnych źródeł informacji  
• 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  
• dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać zawarte w niej informacje  

i posługiwać się legendą mapy 
 

• systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować 

dłuższą wypowiedź  
• pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy 

 

BARDZO DOBRĄ jeżeli: 

 

• opanował w pełni materiał programowy  
• 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 i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie  
• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez 

nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami  
• systematycznie pracuje na lekcjach  
• sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji  
• wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych  
• bierze udział w konkursach przyrodniczych  
• formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie  
• wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia 

wykonania dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań 

realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę 

 

 

CELUJĄCĄ jeżeli : 

 

• posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy  
• samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze  
• wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów  
• odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza 

przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania  
• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji prezentuje swoje umiejętności na 

forum klasy 
 

 
 

 

Skala stosowana przy ocenie sprawdzianów pisemnych: 

 
 

0% - 30% - ocena niedostateczna (1) 
 
31% - 49% - ocena dopuszczająca (2) 
 
50% - 69% - ocena dostateczna (3) 
 
70% - 82% - ocena dobra (4) 
 
83% - 94% - ocena bardzo dobra (5) 
 
95% - 100% - ocena celująca (6) 

 
 

 
 
 

 

 



Narzędzia oceniania i wagi punktowe ocen stosowane w dzienniku elektronicznym 
 

Lp. Narzędzia sprawdzania i oceniania ucznia Waga 

  oceny w 

  punktach 

1. Testy, prace klasowe i prace konkursowe obejmujące więcej niż jeden 10 

 Dział, testy semestralne.  
   

2. Testy, prace klasowe  obejmujące  jeden dział. 8 
   

3. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji. 5 

   

4. Praca w grupach na lekcji. 3 

   

5. Odpowiedź ustna. 4 
   

6. Praca domowa długoterminowa. 4 

   

7. Praca domowa krótkoterminowa. 2 
   

 

8. 
 

Przygotowanie do lekcji i aktywny udział w zajęciach terenowych, 

pracach na rzecz ochrony przyrody. 3 
 

9. 
 Aktywny udział w zajęciach klasowych. 2 
 

 

10. Prowadzenie zeszytu. 2 
 
 
 
 

                                                                                                                       

                                                                                                                  Iwona Ossowska 


