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I.  Podstawy prawne 

1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : 
− Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 

roku z późniejszymi zmianami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 
sprawdzianów w szkołach publicznych 

− Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 
− Podstawą programową kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14 z 15 lutego 1999r.) 

na drugim etapie kształcenia w szkole podstawowej 
− Programem nauczania przyrody w szkole podstawowej autorstwa Domachowski 

R., Klimuszko B., Sokołowska J., Wilczyńska-Wołoszyn M., numer w 
zestawie DKW-4014-51/99  
 

II.Cele oceniania 
1. Do celów oceniania uczniów w edukacji przyrodniczej naleŜą przede wszystkim: 

wspieranie, poprzez  
− motywowanie uczniów do lepszej nauki i pracy nad sobą 
− stymulowanie i mobilizowanie uczniów do myślenia o swojej przyszłości oraz 

do podejmowania starań podnoszących jakość edukacji przyrodniczej 
− stworzenie uczniom okazji i szansy osiągnięcia sukcesów edukacyjnych w 

zakresie przyrody oraz dowartościowanie ich 
− pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju 
− róŜnicowanie, wyróŜnianie i nagradzanie uczniów 

prognozowanie, poprzez 
− zdobywanie informacji o efektywności nauczania przyrody i pracy nauczyciela 
− przewidywanie przyszłych osiągnięć ucznia, wykrywanie potencjalnych 

umiejętności  
diagnoza, poprzez 

− poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępów w 
nauce 

− zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tj. określenie ich 
zainteresowań poznawczych i potrzeb w zakresie uczenia się przyrody oraz 
przyczyn trudności w uczeniu się tego przedmiotu 

− określenie stopnia osiągnięcia standardów wymagań 
− porównanie osiągnięć uczniów róŜnych klas w szkole 
− dostarczenie rodzicom i opiekunom uczniów oraz nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów 
ewaluacja, poprzez 

− uzyskiwanie informacji o jakości i poziomie osiągnięć oraz pracy edukacyjnej 
uczniów 
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− umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
edukacyjnej 

 
III.  Cele kształcenia 

1. Podstawa programowa drugiego etapu kształcenia w szkole podstawowej określa 
następujące priorytetowe cele edukacyjne: 

W ramach edukacji przyrodniczej : 

a. Zainteresowanie światem, jego róŜnorodnością, bogactwem i pięknem. 

b. Rozumienie zaleŜności istniejących w środowisku przyrodniczym. 

c. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i                                           
dokonywania ich opisu.  

d. Poznanie współzaleŜności człowieka i środowiska.  

e. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.  

f. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

2. Na zajęciach z przyrody realizowane są teŜ cele edukacji ekologicznej, 

prozdrowotnej, czytelniczej i medialnej, regionalnej.  

3. Ogólne cele kształcenia przyrodniczego: 

a. zapoznanie uczniów z podstawami nauk przyrodniczych i ukazanie ich  
związków  z innymi naukami, przemysłem, najbliŜszym środowiskiem, 
Ŝyciem codziennym. 

b. umoŜliwienie uczniom zrozumienia i docenienia wpływu dynamicznego 
rozwoju nauk przyrodniczych na rozwiązywanie problemów  współczesności.  

c. rozwijanie naturalnych potrzeb poznawczych człowieka, róŜnych form               
myślenia, kształtowania postawy badawczej poprzez bezpośredni                        
kontakt z rzeczywistością przyrodniczą.  

d. nauczanie współdziałania z przyrodą i dostrzegania zmian                                   
dokonujących się w otaczającym środowisku.  

e. wyrobienie umiejętności eksperymentowania, stawiania hipotez,                          
formułowania wniosków i rozwiązywania problemów. 

f. przygotowanie podstawowej struktury pojęciowej dla dalszej nauki                      
przedmiotów przyrodniczych i technicznych.   

g. wdraŜanie do korzystania z róŜnych źródeł informacji, selekcjonowania               
i systematyzowania wiadomości.  

h. inspirowanie do wdraŜania własnych pomysłów i wyraŜania myśli w róŜnych 
formach wypowiedzi.  

i. budzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez maksymalne                    
zaktywizowanie uczniów w procesie kształcenia.  
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j. wyrabianie właściwej postawy w racjonalnym wykorzystywaniu                         
zasobów przyrody. 

k. umoŜliwienie uczniom współdziałania w grupie, kształcenie                                 
umiejętności rozwiązywania konfliktów, dyskutowania. 

l. kształtowanie postawy twórczej uczniów, czyli ich zdolności i gotowości do 
nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, do nienawykowego zachowania w 
procesie kształcenia. 

m. doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny.  

 
IV.  Zasady oceniania na lekcjach przyrody  

 
1. Oceny bieŜące i klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustala się w stopniach wg 

następującej skali: 
 
stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 
 
2. Przy ocenach bieŜących dopuszcza się stosowanie znaku (+) oraz znaku (-). 
3. Oceny klasyfikacyjne wystawiane są bez wymienionych znaków. 
4. Kryteria ocen 

• stopień celujący – osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 
edukacyjnych, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 
nauczania, uczeń proponuje oryginalne i twórcze rozwiązania, wykazuje się duŜą 
samodzielnością, w kategorii zachowań spełnia co najmniej 3 z 5 kryteriów: 

� swoją postawą inspiruje i zachęca innych do pracy i poszerzania swoich 
umiejętności, 

� korzysta z dodatkowych źródeł informacji (np. literatura popularnonaukowa, 
Internet, programy komputerowe, własne obserwacje) wnosząc twórczy wkład w 
przebieg zajęć, 

� bierze udział w pracy kół zainteresowań /przyrodniczym lub ekologicznym/, 

� opiekuje się hodowlami szkolnymi, 

� chętnie uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (szkolnych, 
gminnych, wojewódzkich) 

• stopień bardzo dobry – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 
przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania; uczeń 
systematycznie i czynnie uczestniczy w procesie uczenia się przez cały okres 
nauki; uczeń nie uzyskał oceny cząstkowej niedostatecznej z nieprzygotowania. 
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• stopień dobry – uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności 
przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, nie 
prognozuje to jednak Ŝadnych kłopotów w opanowaniu treści kształcenia; 

• stopień dostateczny – uczeń opanował jedynie podstawowe wiadomości i 
umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 
nauczania, moŜe to utrudniać opanowanie kolejnych, trudniejszych treści 
kształcenia; 

•  stopień dopuszczający – uczeń w niewielkim stopniu opanował podstawowe 
wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 
programie nauczania i utrudnia to moŜliwość dalszego kształcenia; 

• stopień niedostateczny – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i 
umiejętności przewidzianych realizowanym programie nauczania, co 
uniemoŜliwia mu opanowanie kolejnych treści. 

 
5. Wymagania edukacyjne w klasach IV-VI na poszczególne oceny  są ujęte w  

załączniku nr 2. 
6. Ocenianie uczniów na wszystkich lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej przez 

ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włoŜonego w przygotowanie pracy i 
aktywności na zajęciach. 

7. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia 
się przez cały okres nauki. 

8. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić 
potrzebne przybory podane przez nauczyciela oraz odrabiać prace domowe. 

9. Uczeń ma dbać o estetykę zeszytu oraz czytelne pismo. 
10. Uczeń moŜe otrzymać ocenę za:  
a) prace pisemne;  
b) odpowiedzi ustne (w trakcie lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi); 
c) aktywność na lekcji i przygotowanie do zajęć; 
f) zadania i prace praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem, kompasem, planem, 
mapą, hodowle;  
g) zadania domowe; 
h) dodatkowe prace nieobowiązkowe i udział w konkursach; 
i) zeszyt ćwiczeń i przedmiotowy(ćwiczenia i zadania do samodzielnego wykonania, 
systematyczność i estetyka wykonanych prac); 
11. Poprzez pojęcie „prace pisemne”  rozumie się: 

a) kartkówka  - obejmuje treści programowe z max trzech ostatnich  
lekcji. Jest równorzędna odpowiedzi ustnej. Czas trwania 10 - 15 minut. 
b) sprawdzian -   rozumie się pisemne sprawdzenie wiedzy (wiadomości i   

umiejętności) ucznia przeprowadzone w czasie zajęć w szkole, obejmujące  
zakres materiału z określonego zagadnienia. 

12. Sprawdziany są zapowiedziane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i 
podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy. JeŜeli z przyczyn losowych 
uczeń nie moŜe go napisać z całą klasą, moŜe być poddany sprawdzeniu wiadomości 
w sposób wybrany przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni po powrocie. Po 
upływie tego terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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13. Uczeń ma moŜliwość poprawy sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę 
niedostateczną, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale do dwóch tygodni 
od oddania. W szczególnych przypadkach nauczyciel moŜe określić inny termin. 

14. Sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną moŜna poprawić tylko jeden raz. 
Ocena z poprawy sprawdzianu jest ostateczną i jest wpisana do szkolnej 
dokumentacji. 

15. Nauczyciel przedstawia ocenioną pracę uczniowi w dniu wystawienia oceny oraz 
rodzicom na ich Ŝyczenie w dniu otwartym. 

16. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmują treści kształcenia z trzech ostatnich róŜnych 
tematów lekcji, nie muszą być zapowiadane i będą pisane jednokrotnie bez 
moŜliwości poprawy. 

17. JeŜeli praca pisemna będzie trudna do odczytania, nauczyciel ma prawo jej nie 
sprawdzić i potraktować ją jako zadanie niewykonane. Punkt ten dotyczy równieŜ 
uczniów ze stwierdzoną dysleksją, o ile jest to praca domowa. 

18. Prace pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich 
napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np.: zachoruje lub jest na szkoleniu, termin 
moŜe ulec zmianie. 

19. Kartkówki zostają wklejone do zeszytów, natomiast sprawdziany pozostają w 
dokumentacji szkolnej. 

20. W ocenie prac pisemnych przyjmuje się następujące progi procentowe: 
− 0% - 30% - niedostateczny  

31% - 50% - dopuszczający 
− 51% - 70% - dostateczny  

71% - 90% - dobry  
91% - 100% - bardzo dobry  

− 100% + zadanie dodatkowe o wysokim stopniu trudności - celujący 
21.Przez pojęcie „wypowiedzi ustne” rozumie się ustne sprawdzenie wiedzy 
obejmującej zakres materiału (nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji). 
22. Przez pojęcie „praca domowa” rozumie się zagadnienia nawiązujące do lekcji 
zadanej przez nauczyciela do samodzielnego opracowania przez ucznia w formie 
pisemnej, ustnej lub praktycznej.   
23.„Aktywno ść na lekcji”  jest nagradzana ocenami lub „+”. Przez aktywność 
rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna 
praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 3 nagromadzone „+” uczeń 
otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą 
24.Przez pojęcie „prace nadobowiązkowe, dodatkowe” rozumie się: prezentacje, 
postery, projekty własne, opisy i analizy własnych badań, doświadczeń i eksperymentów 
przyrodniczych, działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, aktywny 
udział w konkursach przedmiotowych. 
25.Wszystkie prace dodatkowe, ich przeznaczenie i sposób prezentacji na forum klasy 
oraz  sposoby oceniania są konsultowane z nauczycielem. 
26.Nieprzygotowanie do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed 
rozpoczęciem danej lekcji. 
27.Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 
pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję, np.: 
atlasu.  
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28.Za kaŜde zgłoszone nieprzygotowanie uczeń otrzymuje „-„. (trzy„-„ powodują 
wystawienie oceny cząstkowej niedostatecznej). Za brak zgłoszenia nieprzygotowania 
uczeń otrzymuje od razu ocenę  cząstkową niedostateczną.  
 

V. Wymagania dla uczniów z opinią/orzeczeniem Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 

 
1. W ocenie ucznia uwzględnia się opinię PPP; przede wszystkim respektuje się 
zalecenia: 
 - dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych moŜliwości ucznia 
 - zwiększenie czasu na odpowiedzi ustne i pisemne, powtarzanie pytań; 
 - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. 
2. Stosowane są indywidualne wymagania przy takich zagadnieniach jak: 

� czytanie i analiza map, 
� rysowanie map i wykresów,  
� wskazywanie kierunków na mapie, 
� obliczanie czasu słonecznego, 
� obliczanie długości i szerokości geograficznej, 
� obliczanie kąta padania promieni słonecznych,  
� zapamiętywanie duŜej ilości nazw przyrodniczych oraz ich pisowni. 

3.Uczniowie z dysfunkcjami wykonują jednak na sprawdzianach i kartkówkach te same 
zadania co pozostali uczniowie. 
4. Prace domowe pisemne muszą być wykonywane czytelnie 

 
VI.  Warunki zaliczenia przedmiotu  
 
1.Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia 
ocen cząstkowych. Uwzględnia ona „wagę” otrzymanych przez uczniów wyników 
według poniŜszych kryteriów waŜności: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, 
aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe 
2. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w 
szczególnych przypadkach. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia moŜliwości 
intelektualne ucznia. 
3.Nauczyciel moŜe podnieść ocenę śródroczną lub roczną nawet o 1 stopień uczniowi, 
który wyróŜnia się aktywnością podczas lekcji, rozwiązuje dodatkowe problemy, 
wykazuje inicjatywę w dodatkowych pracach, ma wiedzę ponad program, bierze udział 
w róŜnych konkursach przedmiotowych, a takŜe pomaga słabszym uczniom w nauce. 
 

VII.  Sposoby przekazywania informacji zwrotnej stronom zainteresowanym  
wynikami ucznia. 
 

1.Uczniowie na pierwszych zajęciach zostaną poinformowani o zasadach oceniania i 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z programu nauczania 
2.Uczniowie otrzymują od nauczyciela kontrakt (załącznik nr 1), w którym są 
podstawowe załoŜenia PSO w formie drukowanej, wklejają to do zeszytu 
przedmiotowego i podpisują wraz z rodzicami 
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3.Uczniowie oraz rodzice są na bieŜąco informowani o postępach w nauce. W tym celu 
uczeń jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dzienniczka. Rodzice 
powinni na bieŜąco kontrolować postępy dziecka oraz potwierdzać to poprzez złoŜenie 
podpisu w przeznaczonej do tego celu rubryce tabeli. 
4.Ocenione sprawdziany i kartkówki nauczyciel przedstawia uczniowi w dniu 
wystawienia oceny, oraz jego rodzicom w dniu otwartym. Prace pisemne pozostają u 
nauczyciela, który przechowuje je do końca roku szkolnego.  
5.Ustne informacje na temat wyników w nauce rodzice mogą pozyskiwać w dniach 
otwartych oraz na zebraniach informacyjnych organizowanych wg harmonogramu 
szkolnego. 
6. Na miesiąc przed planowanym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje 
ucznia o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych. 
7. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od oceny rocznej zgodnie z 
WSO 
 
VIII. Ewaluacja.  
 
1. Przedmiotowy system oceniania moŜe ulec ewaluacji  
2. Zespół przedmiotowy zbiera wnioski nauczycieli, rodziców oraz uczniów na temat   

działającego PSO. 
3. Ewentualne zmiany muszą być zgodne z innymi dokumentami dotyczącymi 

oceniania w szkole. 
4. Zmiany PSO obowiązują od 1 września kaŜdego roku szkolnego. 
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