
Przedmiotowy System Oceniania – Przyroda 

 

               Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania oraz formułowania oceny. 

Dzięki PSO możemy uzyskać informację o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego 

postępach w nauce. Ocena motywuje ucznia do pracy, uświadamiając mu braki                              

w zakresie wiedzy, wskazując sposoby uzupełnienia zaległości oraz wdrażając   do 

samokontroli. 

         Celem PSO jest: 

 dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego 

rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia, 

 wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich 

likwidowania,  

 motywowanie ucznia do systematycznej pracy. 

Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, roczne ocenianie i klasyfikowanie 

uczniów według skali przyjętej w szkole, jak również wskazywanie warunków poprawiania 

oceny.  Ocena  pełni  rolę wspierającą i motywującą. 

          Przedmiotem oceny są  wiadomości i umiejętności przedmiotowe,  

zaangażowanie, jak  również wysiłek ucznia wkładany w proces uczenia się,  postawy                                           

i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym. 

 

 

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ 

 

 Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do 

dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia. 

 

           Ocenianiu podlegają: 

 testy sprawdzające po każdym dziale, 

 kartkówki, 

 odpowiedzi ustne,  

 praca uczniów na lekcji,  

 prowadzenie obserwacji,  



 wykonywanie doświadczeń, 

 samodzielna praca uczniów  (np. prezentacje, udział w projekcie, udział w akcjach 

proekologicznych), 

 udział w konkursach przedmiotowych. 

 

II.  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZYRODY 

 

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody 

 

Klasy 4- 6 

 

OCENA CELUJĄCA   

Uczeń: 

 samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania przyrodnicze, 

 posiada pełną wiedzę i umiejętności z zakresu materiału programowego klas IV – VI  

 biegle posługuje się wiedzą przyrodniczą, proponuje nietypowe rozwiązania, 

 z własnej inicjatywy gromadzi różne źródła informacji i umiejętnie wykorzystuje je na 

lekcjach przyrody, 

 uczestniczy  w konkursach przyrodniczych   na różnych szczeblach, dodatkowych 

zajęciach, przejawia aktywność przyrodniczą. 

     

OCENA BARDZO DOBRA   

Uczeń: 

 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania 

przyrody, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami, potrafi zastosować wiedzę do 

rozwiązywania problemów przyrodniczych, 

 samodzielnie  udziela odpowiedzi na pytania związane ze zjawiskami przyrodniczymi, 

 korzysta z różnych źródeł informacji, 

 wyciąga wnioski z prowadzonych doświadczeń i obserwacji przyrodniczych, 

 rozumie przebieg i konsekwencje zjawisk fizycznych i  chemicznych,  

 analizuje  związki i zależności między czynnikami środowiska  

      przyrodniczego człowieka i jego działalnością, 

 potrafi komunikatywnie w formie pisemnej i ustnej posługiwać się swoimi obserwacjami                   

i wnioskami z nich wynikającymi. 

  



 

OCENA DOBRA   

Uczeń: 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach przyrody, 

 potrafi logicznie wiązać aktualną problematykę przyrodniczą z poznaną wcześniej, 

 wykonuje doświadczenia o średnim stopniu trudności,  

 dostrzega przyczyny i skutki zjawisk zachodzących w przyrodzie, 

 opisuje obserwowane obiekty przyrodnicze i zjawiska, 

 zna bieżące treści wynikające z programu nauczania na poziomie minimum 70% 

 przy pomocy nauczyciela  wyjaśnia zjawiska przyrodnicze. 

 

OCENA DOSTATECZNA  

Uczeń: 

 zna bieżące treści wynikające z programu nauczania na poziomie powyżej  50%, 

 posługuje się podstawowymi pojęciami  związanymi ze środowiskiem przyrodniczym, 

 rozumie najważniejsze treści podstawy programowej nauczania przyrody, 

 obserwuje  zjawiska zachodzące w przyrodzie, 

 rozwiązuje typowe problemy  wynikające z toku zajęć. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA   

 Uczeń: 

 chętnie uczestniczy w lekcjach przyrody, 

 przynosi zeszyt przedmiotowy i podręcznik, 

 systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

 odrabia zadania domowe, 

 odtwarza podstawowe wiadomości, 

 wykonuje proste doświadczenia pod nadzorem nauczyciela, 

 posiada niezbędne umiejętności umożliwiające naukę na wyższym poziomie. 

  

OCENA NIEDOSTATECZNA   

Uczeń: 

 nie opanował koniecznych umiejętności i wiadomości określonych  w podstawie 

programowej nauczania przyrody, 

 nie skorzystał z  oferowanych form pomocy w przezwyciężeniu trudności, 

 braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuowanie nauki na 

wyższym poziomie. 



III. FORMY I METODY OCENIANIA 

 

 Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego 

działu. 

 Prace pisemne takie jak testy sprawdzające są udostępniane do wglądu 

uczniom na lekcji i rodzicom na zebraniach i konsultacjach w celu zapoznania 

się z uwagami sprawdzającego. 

 Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je 

poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni. 

 Uczeń może  poprawiać każdą ocenę   w terminie ustalonym z nauczycielem.   

 Oceny ze sprawdzianów mają najistotniejszy wpływ na ocenę półroczną 

i roczną. 

 W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym lub kartkówce 

ma on obowiązek napisania sprawdzianu lub kartkówki w terminie umówionym 

z nauczycielem 

 Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę 

procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom: 

100%   -  celujący 

99% – 90% – bardzo dobry 

89% – 70% – dobry 

69% – 51% – dostateczny 

50% – 30% – dopuszczający 

29% – 0% – niedostateczny 

 Trzy razy w półroczu   uczeń może zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć                       

(z wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów), kolejne nieprzygotowania skutkują 

ocenami niedostatecznymi. 

 Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. 

 Ocena jest jawna dla ucznia, rodzice mają obowiązek na bieżąco sprawdzać 

zeszyt i  podpisywać każdą ocenę.  

 Oceny półroczne i roczne   nie są średnią ocen bieżących. 

 Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą                               

o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. 

Mogą to być: 

- dodatkowe konsultacje  (po uzgodnieniu z nauczycielem), 

- prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu, 

- pomoc koleżeńska,  

- ścisła współpraca z rodzicami, 



- skierowanie ucznia do poradni pedagogiczno-psychologicznej.  

       Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

  Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  rocznych oraz warunki ich poprawy 

są zawarte w szkolnym WSO. 

  Stosowane na lekcjach  przyrody środki dydaktyczne niezbędne w osiąganiu 

celów kształcenia to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy, filmy, książki 

o tematyce przyrodniczej, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, plansze, programy 

komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele  i pozostałe wyposażenie pracowni 

przyrodniczej. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


