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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
DLA KLAS IV – VI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM
Celem nauczania przyrody w szkole podstawowej jest zainteresowanie światem, jego różnorodnością, wskazywanie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, ukazywanie współzależności człowieka i środowiska.
Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie dostarczyć
informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, ma wykrywać braki w wiedzy i umiejętnościach. Ma również motywować ucznia do systematycznej pracy.

Podstawa prawna do opracowania PSO:
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim zawarty
w Statucie Szkoły.
2. Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z 2002 r. i
2010r.,
3. Programy nauczania przyrody: w klasach IV oraz V i VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Lwówku Śląskim.

1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem
1. Ocenianie uczniów na lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.
2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne
przybory oraz odrabiać prace domowe.
3. Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.
4. Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia
w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny
termin.
5. W ciągu semestru uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji,
które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą znaku „-„. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję.
6. Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. Prace klasowe są zapowiadane przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem
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sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie pisał ich z całą
klasą (np. nieobecność w szkole z powodu choroby), to obowiązuje go termin napisania,
ustalony z nauczycielem (nie później niż 7 dni od powrotu ucznia do szkoły).
7. Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, z której otrzymał ocenę niedostateczną, w
terminie ustalonym przez nauczyciela.
8. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niedostateczną, można poprawić tylko jeden raz i
brane są pod uwagę obie oceny.
9. Kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów
lekcji nie muszą być zapowiadane i będą pisane jednokrotnie.
10. Prace klasowe będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. W
sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie.
11. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być oceniany
przez tydzień.
12. Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami". Przez aktywność rozumiemy:
częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach,
wykonywanie dodatkowych zadań.
13. Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności
ocen cząstkowych jest następująca: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność
ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.
14. Oceny: semestralna i końcowo roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
15. Uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach otrzymują dodatkową ocenę w zależności od osiągniętych wyników. Natomiast finaliści na szczeblu co najmniej powiatowym
mają podwyższoną ocenę końcowo roczną o jeden stopień.

2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej formie ustnej i pisemnej. Ocenie bieżącej podlegają:
Narzędzia obserwacji osiągnięć uczniów:
1. prace klasowe (lub testy),
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2. kartkówki,
3. samodzielna lub grupowa praca na lekcji – karty pracy
4. odpowiedzi ustne,
5. prace domowe,
6. zeszyty ćwiczeń,
7. prace długoterminowe,
8. przygotowanie do lekcji
9. aktywność na lekcji
10. udział w konkursach przyrodniczych, ekologicznych lub krajoznawczo - turystycznych, wykonywanie pomocy, aktywny udział w pracach koła przyrodniczego, krajoznawczo - turystycznego.
11. Stosuje się określoną wagę ocen z poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku lekcyjnym:
o

Praca klasowa

o

Kartkówki

o

Odpowiedź ustna

o

Praca domowa

o

Zeszyt ćwiczeń

o

Zaangażowanie i praca na lekcji

Skala ocen:
Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według obowiązującej skali:
1. ocena celująca – 6
2. ocena bardzo dobra – 5
3. ocena dobra – 4
4. ocena dostateczna 3
5. ocena dopuszczająca – 2
6. ocena niedostateczna – 1

3. ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH PRZYRODY
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1. Prace klasowe - obejmują partię materiału z jednego działu. Zapowiedziane są co najmniej na
tydzień przed planowanym terminem. Jego termin ustala nauczyciel wraz z uczniami i zapisuje w
dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie przedmiotowym. Praca klasowa jest obowiązkowa, poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować.
Sprawdzenie i omówienie napisanych prac następuje do 14 dni od daty napisania jej przez uczniów.
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń obowiązkowo musi w ciągu dwóch tygodni
pisać poprawę pracy klasowej, zaliczając w ten sposób materiał wcześniej opanowany na poziomie
niedostatecznym. Pozostali uczniowie, którzy otrzymali oceny od dopuszczającej do bardzo dobrej
mają prawo pisać poprawę każdej pracy klasowej. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny poprzedniej ocenę z poprawy. Obie oceny są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej za daną pracę klasową. Poprawie nie podlegają oceny niedostateczne otrzymane przez
ucznia, który w czasie pisania korzystał z niedozwolonej pomocy (ściągał).

Formy aktywności

Prace klasowe

Częstotliwość w
semestrze

co najmniej 3 w
semestrze

Zakres

Materiał obejmujący cały dział

Zasady przeprowadzania

Ocena

Zapowiedziana na
co najmniej tydzień
przed terminem i
utrwalona

6- powyżej 100%
rozwiązanie zadań
dodatkowych o
większym stopniu
trudności (wykraczający poziom
wymagań)
5 – 91% - 100%
4 - 75% - 90%
3 - 50% - 74%
2 - 34% - 49%
1- poniżej 34%

2. Kartkówki – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji.
Uczniowie piszą je około10 – 15 minut, nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela i nie podlegają poprawie.

Formy aktywności

Kartkówki

Częstotliwość w
semestrze

Co najmniej 1
w semestrze

Zakres

Materiał obejmujący do trzech jednostek tematycznych
wstecz

Zasady przeprowadzania

Bez zapowiedzi

Ocena

5 – 91% - 100%
4 - 75% - 90%
3 - 50% - 74%
2 - 34% - 49%
1- poniżej 34%
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3. Odpowiedzi ustne – obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji. Odpowiedzi ustne oceniane są w
następujący sposób: uczeń otrzymuje dwa pytania z zakresu wiadomości podstawowych, brak odpowiedzi lub jej niepoprawność merytoryczna skutkuje oceną niedostateczną. Odpowiedź na jedno
z nich jest równoznaczne z wystawieniem oceny dopuszczającej, a na dwa pytania – dostatecznej z
prawem do odpowiedzi na dwa trudniejsze pytania z poziomu ponadpodstawowego. Jeżeli uczeń
zaliczy poziom podstawowy i odpowie na jedno pytanie z poziomu ponadpodstawowego otrzymuje
ocenę dobrą, a jeśli na dwa – ocenę bardzo dobrą. Oceny z odpowiedzi ustnych są wpisywane do
dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu przedmiotowego ucznia.

Formy aktywności

Częstotliwość w
semestrze

Wypowiedzi ustne

1 -2 w semestrze,
lub więcej w przypadku uczniów
zgłaszających się
do sprostowania
niepoprawnej odpowiedzi ucznia
zapytanego na danej lekcji

Zakres

Materiał bieżący

Zasady przeprowadzania

Bez zapowiedzi

Ocena

Od 1 – do 6 lub „+”
albo „-„

4. Prace domowe – mogą mieć formę pisemną lub ustną (polega ona na ustnym powtórzeniu i
utrwaleniu treści poznanych na trzech ostatnich lekcjach). Brak pracy domowej jest równoznaczny z
nie przygotowaniem się ucznia do lekcji. Uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt na początku lekcji. Nauczyciel wpisuje wówczas w dzienniku lekcyjnym znak „ .”. Jeżeli nie zgłosi tego faktu,
otrzymuje ocenę niedostateczną. Trzy nieuzasadnione braki zadania domowego skutkują oceną niedostateczną.

Formy aktywności

Prace domowe

Częstotliwość w
semestrze
Co najmniej 2 razy
w semestrze

Zakres

Na bieżąco

Zasady przeprowadzania

Bez zapowiedzi

Ocena

Od 1 do 5.

6

5. Praca w grupach – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. Ocenie podlegają umiejętności:
 Planowanie i organizacja pracy grupowej
 Efektywnego współdziałania
 Wywiązywania się z powierzonych ról
 Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
6. Aktywność na lekcji – oceniana jest na bieżąco znakiem „+” Pięć znaków (+) równa się ocenie
bardzo dobrej.

Częstotliwość w
semestrze

Formy aktywności

Aktywność na lekcji

Według potrzeb

Zakres

Materiał bieżący

Zasady przeprowadzania

Warunki ustalone
przez nauczyciela

Ocena

krótkie wypowiedzi
pięć znaków „+”- to
ocena bdb

7. Prace długoterminowe – wykonywane są samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela (np. albumy, plakaty, prace na określony temat). Za daną pracę uczeń może otrzymać ocenę lub znak „+” będzie to uzależnione od stopnia trudności danego zadania.

Częstotliwość w
semestrze

Formy aktywności

Prace projektowe
lub długoterminowe w tym doświadczenia

Według potrzeb

Zakres

Zasady przeprowadzania

Materiał wskazany
przez nauczyciela

Termin określa nauczyciel

Ocena

Od 1 – do 5 lub
znak „+” w zależności od stopnia
trudności

8. Zeszyt ćwiczeń – jest oceniany pod względem poprawności merytorycznej wykonanych ćwiczeń
i staranności. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie ćwiczeń za czas swojej nieobecności w szkole.

4. KRYTERIA OGÓLNE UZYSKIWANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN
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1. Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który wykazuje się wiedzą ponadprogramową, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia. Ocena końcowo roczna – z
każdej pracy klasowej otrzymuje ocenę celującą lub bierze udział w konkursach przedmiotowych i
zajmuje punktowane miejsca na etapie co najmniej powiatowym oraz spełnia wymagania na ocenę
bardzo dobrą.
2. Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował określony zakres wiedzy oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i potrafi
rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji.
3. Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń poprawnie rozwiązujący typowe zadania z danego przedmiotu
i dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału.
4. Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu
i jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności.
5. Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który potrafi rozwiązywać proste problemy (zadania), pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni w następnym semestrze.
6. Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości z
przedmiotu, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów przyrodniczych nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej cząstkowej np. z pracy klasowej.
Dodatkowych informacji (szczegółowe kryteria dla konkretnych wymagań) udziela nauczyciel
przyrody.

5. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ
(SEMESTRALNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNE Z PRZYRODY
1. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
2. W wyjątkowych sytuacjach (choroba, przypadek losowy) uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą
do nauczyciela przyrody o zweryfikowanie proponowanej oceny rocznej, i pisze sprawdzian zaliczeniowy(końcowy) obejmujący materiał z całego roku szkolnego w danej klasie.
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6. SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O
OSIĄGNIĘCIACH, POSTĘPACH I ZAGROŻENIACH
1. Informacje o osiągnięciach uczniów nauczyciel przekazuje na lekcjach przyrody podczas omawiania prac klasowych, kartkówek. Informacja ta służyć ma ukierunkowaniu pracy ucznia i jego
motywowaniu do dalszej nauki.
2. Prezentacje osiągnięć i postępów uczniów w czasie spotkań z rodzicami.
3. Zamieszczanie wyników konkursów na tablicach ściennych w korytarzach szkoły a także na stronie internetowej szkoły.
4. Rozmowy indywidualne np. podczas godzin konsultacyjnych.

7. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA
1. Podstawą dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia są zapisane w zeszycie ucznia oceny
bieżące.
2. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest na bieżąco wpisywać oceny do dziennika, przy
czym oceny z prac klasowych są wpisywane na czerwono.
3. Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych uczniów przez okres jednego roku
szkolnego. Prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu w obecności nauczyciela.

8. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
Przedmiotowy system oceniania z przyrody ewaluowany jest po upływie każdego roku szkolnego.
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