
PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENINIANIA Z PRZYRODY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWAŁA II  

W DŹWIRZYNIE  

System oceniania z przyrody opracowano w oparciu o program nauczania przyrody w klasach 4–6 

szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Jolanty Golanko, wydawnictwa „Nowa Era”.  

 

Nauczyciel na pierwszych zajęciach edukacyjnych każdego roku szkolnego informuje uczniów o 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z przyrody i przedstawia uczniom opracowany 

przez siebie i zatwierdzony przez dyrektora PSO. Fakt zapoznania uczniów ze sposobami 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz PSO potwierdzony jest odpowiednim zapisem w 

dzienniku lekcyjnym. Uczniowie nieobecni na pierwszych zajęciach dydaktycznych z przyrody są 

zobowiązani do zapoznania się ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz PSO do 

końca września każdego roku szkolnego. 

 

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE : 

Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:                                                            

1. Rozumienie pojęć przyrodniczych.                                                                                                                           

2. Stosowanie języka przyrodniczego.                                                                                                                                   

3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń.                                                                                        

4. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie obserwacji i umiejętność wnioskowania.                                                                          

5. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych.                                                                     

6. Rozwiązywanie zadań problemowych.                                                                                                               

7. Prace dodatkowe.                                                                                                                        

8. Aktywność na lekcji oraz wkład pracy ucznia.                                                                                          

9. Praca w grupach.  

10.Prowadzenie zeszytu ćwiczeń, który jest równocześnie zeszytem przedmiotowym. 

 

II. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

1. Formy i kryteria oceniania:  



• sprawdziany kartkówki (oceniane są według skali punktowej dostosowanej do każdej z form). 

Nauczyciel zapowiada sprawdzian z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedza lekcją 

powtórzeniową. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być 

niezapowiedziane. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas pracy pisemnej, otrzymuje ocenę 

niedostateczną, której nie może poprawić. Za ściąganie uważa się korzystanie z podręcznika, 

zeszytu i innych materiałów pisanych (ściągi) oraz podpowiedzi innych uczniów. 

 • prace dodatkowe oceniane są pod względem włożonego wysiłku w jej wykonanie, zgodności z 

tematem i pod względem merytorycznym,  

• wypowiedzi ustne obejmują wiadomości z trzech ostatnich tematów lekcyjnych,  

• samodzielna praca na lekcji,  

• prace domowe są oceniane pod względem samodzielności, staranności, merytorycznym,  

• zeszyt ćwiczeń powinien być prowadzony systematycznie i starannie,  

• aktywność na lekcji jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym za pomocą „+”, każdorazowe 

pięć plusów jest jednoznaczne z oceną bardzo dobra z aktywności,  

• praca w grupie oceniana jest pod względem współpracy w grupie, zaangażowania, realizacji 

powierzonego tematu,  

• przygotowanie do lekcji uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do 

zajęć. Na każde zajęcia powinien przynieść zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik i 

atlas (w razie potrzeby). Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych kartkówek, 

sprawdzianów, 

• udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych jest nagradzany dodatkową oceną 

pozytywną. 2. Skala ocen: Ocenianie odbywa się według skali:  

• ocena celująca – 6  

• ocena bardzo dobra – 5 

• ocena dobra – 4  

• ocena dostateczna – 3  

• ocena dopuszczająca – 2 

• ocena niedostateczna – 1                



Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg niżej podanej skali:  

0% – 29% niedostateczny  

30% – 49% dopuszczający  

50% – 67% dostateczny  

68% – 84% dobry  

85% – 95% bardzo dobry  

96% – 100% celujący                                                                                                                                  

III. KRYTERIA OCEN Z PRZYRODY: 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który:                                                                                                                 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są potrzebne 

do dalszego kształcenia,                                                                                                                                                                                                                                                                              

• nie potrafi rozwiązywać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności nawet 

przy pomocy nauczyciela, 

 • nie zna podstawowych pojęć przyrodniczych.                                                                                                      

• niesystematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń. 

• nie odrabia zadań domowych                              

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                     

• przy pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji – mapy, globusa itp. 

• rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,                                                                    

• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody,                                                                                                      

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

przyrodniczego. 

• w miarę systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń                                                                                                      

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych stopni 

oraz:                                                                                                                    

• rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,                                                                     

• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym,  potrafi 

je opisać,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania przy pomocy nauczyciela 

typowych zadań i problemów,  

• posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej,                                                                                                                               

• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy z niewielką pomocą nauczyciela, 

• systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń,                                                                                                      



• stara się być aktywny na lekcji.   

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych stopni oraz:                                                                                                                                 

• poprawnie używa podręczników z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz pomocy  naukowych,                                  

• 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. 

• bardzo systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń           

• zawsze jest aktywny na lekcji. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z 

niższych stopni oraz:                                                                                                                 

• potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych,                                                                                 

• projektuje doświadczenia i je prezentuje,                                                                                                                          

• dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,                                             

• przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów  naturalnych  w 

przyrodzie.                                                                                                                                                                                 

• bardzo systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, rozwiązuje zadania dodatkowe o większym 

stopniu trudności.                                                                                                      

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych stopni 

oraz:                                                                                                                        

• potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,                                                                                       

• umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,                                                                           

•  proponuje nietypowe rozwiązania.         

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   

klasyfikacyjnej z przedmiotu przyroda: 

Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

przedmiotu przyroda jeśli spełni wszystkie poniższe warunki:  

- uczeń uczęszczał systematycznie na zajęcia, a ewentualne nieobecności są usprawiedliwione,  

- przystąpił do wszystkich sprawdzianów w wyznaczonym czasie,  

- przystąpił do wcześniej proponowanych form poprawy ocen bieżących,  



- uczeń przez cały rok szkolny na lekcji przyrody pracował sumiennie i wypełniał powierzone mu 

obowiązki.  

Uczeń, który spełni wszystkie powyższe warunki lub jego rodzic (prawny opiekun) może 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej złożyć 

pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły. Nauczyciel po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ustala 

w raz z uczniem termin  i formę oraz zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do poprawy 

oceny z przedmiotu przyroda. Nauczyciel wystawia wyższa niż przewidywana, roczną ocenę 

klasyfikacyjną jeśli uczeń podczas poprawy uzyskał ocenę przynajmniej wyższą niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. Po pozytywnej dla ucznia poprawie oceny nauczyciel 

dokonuje zmiany przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu przyroda w 

dzienniku, jeśli uczeń nie poprawi oceny nauczyciel pozostawia w dzienniku ocenę, która 

wystawił wcześniej.          

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOSCIAMI  

W NAUCE 

Uczniami szkół poza dziećmi zdrowymi są także dzieci z różnymi dysfunkcjami. Dysfunkcje te są 

przyczyną trudności szkolnych. Należą do nich: 

 Dysleksja: 

– zaburzenia funkcji percepcji słuchowej 

– zaburzenia funkcji percepcji wzrokowej 

– zaburzenia orientacji przestrzennej i lateralizacji 

– zaburzenia ruchowe i manualne 

 Mózgowe porażenie dziecięce 

 Upośledzenia umysłowe 

 Zespół nadpobudliwości ruchowej ADHD 

Uczniowie z tych grup należą do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie 

z odchyleniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się  otrzymują z poradni 

opinie w sprawie  dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz 

zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej. 

Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającej uczniom sprostanie 

wymaganiom. Obszary dostosowania obejmują: 

 warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne, 

 zewnętrzną organizację nauczania ( np. posadzenie ucznia słabo słyszącego  w pierwszej               

ławce), 

 warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania  



            i kryteria oceniania ). 

Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuję następujące zasady oceniania 

zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu: 

 sprawdziany i kartkówki przygotowywane w formie testów, 

 uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z 

tekstem, 

 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie tworzenia 

schematów pracy, 

 podawanie uczniom jasnych kryteriów ocen prac pisemnych/ wiedza, dobór argumentów, 

logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd./, 

 przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytywanie ucznia ustnie, 

 w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzanie, czy uczeń przeczytał treść zadania 

i czy prawidłowo je zrozumiał, w razie potrzeby udzielanie dodatkowych wskazówek, 

 w  czasie sprawdzianów zwiększenie  ilość czasu na rozwiązanie zadań, ocenianie toku 

rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny ( co wynikać może    z pomyłek 

rachunkowych) i odwrotnie – ocenianie dobre, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia 

dojścia do niego była niezbyt jasna, gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia 

do rozwiązania niedostępny innym osobom,  będący  na wyższym poziomie kompetencji,  

 w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie,  dawanie więcej czasu na 

przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretne naprowadzanie, 

 podczas uczenia stosowanie technik skojarzeniowych ułatwiających zapamiętywanie, 

 zróżnicowanie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie  

na podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, 

 w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji         z 

danego tematu wypisywanie kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć 

odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi), 

 często oceniana jest praca domowa, 

 sprawdziany i zadania w miarę możliwości dzielone są na etapy i wykonywane    

      małymi krokami. 

 

 



                        SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

NA LEKCJACH PRZYRODY 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia:  

 ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja,dysgrafia)  

Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych:  

 

- naukę nazw geograficznych, definicji , terminologii z dziedziny biologii chemii i fizyki, rozłożyć 

w czasie, często przypominać i utrwalać,  

- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń 

będzie pytany,  

- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy 

prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,  

- w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,  

- można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania.  

 dla uczniów z orzeczeniami PPP niepełnosprawności odpracowany jest indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera metody i formy pracy z konkretnym 

uczniem. Wszystkie programy dostępne są u pedagoga szkolnego. 

   

                                                                                                              

 

 


