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I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Oceniania 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad organizacji                               

i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

3. Statut szkoły/WO. 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

II. Cele przedmiotowych zasad oceniania 

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.  

III. Zasady oceniania 

• Każdy uczeń jest oceniany systematycznie.  

• Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

• Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen              

z przyrody oraz poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału nauczania przyrody.   

• Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form 

aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów. 

• Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie 

dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i  kartkówek). Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się 

również  brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego  oraz brak zadania domowego - uczeń 

otrzymuje wtedy „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

• Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 3 zgromadzone„+” uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie 

poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie. 

• Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie 

ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.  

• Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi 

ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.  

• Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.  



• Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy zaliczeniowych. 

• Wszystkie otrzymane przez ucznia oceny są wpisywane do e-dziennika.   

• Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.  

• Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego  

IV. Ocenianie śródroczne i roczne 

 Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego 

semestru (roku) oraz według wskaźnika średniej ważonej 

Oceny semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali:  

• celujący - 6  

• bardzo dobry – 5  

• dobry – 4  

• dostateczny – 3  

• dopuszczający – 2  

• niedostateczny -1  

  

V. Obszary oceniania uczniów 

 

1. Sprawdziany – po zakończeniu każdego działu, zapowiedziane tydzień wcześniej i poprzedzone 

powtórzeniem, oddane poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.  

• W przypadkach niezależnych od ucznia ( choroba, sprawy rodzinne), uczeń jest zobowiązany                           

do napisania zaległej pracy w terminie dwóch tygodni lub uzgodnionym z nauczycielem.  

• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą może ją poprawiać                          

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika przy 

pierwotnej ocenie ze sprawdzianu. 

• Symbol w e-dzienniku (S) lub (PS)  

 

2. Kartkówki - obejmują maksymalnie materiał z trzech jednostek lekcyjnych i nie muszą być 

zapowiedziane.  

3.  Odpowiedzi ustne – obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich zajęć, w przypadku lekcji 

powtórzeniowych z całego działu, uczniowie są odpytywani na bieżąco, oceniani oceną lub „+”, symbol                        

w e-dzienniku (O). 

4. Zadania domowe – dotyczą omawianych partii materiału, sprawdzane są na bieżąco, symbol w e-dzienniku 

(ZD) 

5. Prace dodatkowe ( prezentacje, albumy) – dotyczą omawianych partii materiału lub wykraczają poza 

program; kryteria oceny uzgodnione z uczniami, symbol w e-dzienniku (D) 

 6. Aktywność - zaangażowanie i praca na lekcji – oceniane jest na bieżąco i z bieżącego materiału  w postaci 

„+”, trzy „+” to ocena bardzo dobra, symbol w e-dzienniku (A). 



7. Praca w grupie – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie.  

 8. Znaczące sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

 

VI. Procentowe przedziały punktowe w przypadku oceniania sprawdzianów i kartkówek 

 

95% - 100% – ocena celująca 

85% - 94 % punktów - ocena bardzo dobra 

75% - 84 % punktów - ocena dobra 

50% - 74% punktów - ocena dostateczna 

34% - 49% punktów - ocena dopuszczająca 

0% - 33% punktów - ocena niedostateczna 

 

VI.  Ogólne kryteria na poszczególne oceny 

  

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 

 

 

VII. Ocenianie uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi 

przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

Uczeń posiadający aktualną opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną ma dostosowane wymagania edukacyjne do jego indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zawartych w dokumentach. Nauczyciel współorganizujący 

kształcenie, po rozpoznaniu możliwości ucznia, na bieżąco dostosowuje materiał.  

VIII. Inne postanowienia 

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w przygotowaniu                      

  się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie 

przez rodzica/opiekuna przed lekcją.  

Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. Uczniowie po dłuższej nieobecności                         

w szkole, ustalają indywidualnie z nauczycielem formę, sposób i termin nadrobienia zaległości.  

IX. Ewaluacja PO   

Ewaluacja dokumentu jest dokonywana po każdej klasyfikacji rocznej przez nauczyciela prowadzącego.  

 

 

 


