
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

PRZYRODA KLASY IV-VI 
 
Na lekcjach przyrody uczeń otrzymuje oceny za: 

• odpowiedzi ustne 

• kartkówki 

• sprawdziany 

• zadania domowe 

• prowadzenie zeszytu 

• aktywność 

• prowadzenie hodowli, obserwacji, doświadczeń 

 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie 

odnotowuje się w dzienniku skrótem „np.” Brak zadania domowego w ustalonym terminie zaznacza 

się w dzienniku skrótem „bz.” Zaległe zadanie uczeń oddaje na następnej lekcji. Uczeń ma prawo do 

dwóch „bz” w semestrze. Każdy następny brak – ocena niedostateczna. 

Odpowiedzi ustne, odpowiedzi pisemne, sprawdziany i zadania oceniane są zgodnie z poziomami 

wymagań edukacyjnych. 

Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane tydzień wcześniej. W przypadku nieobecności na 

sprawdzianie uczeń zobowiązany jest do zaliczenia materiału objętego sprawdzianem w 

formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian, jeżeli 

uzyskał z niej ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, w formie i terminie uzgodnionym z 

nauczycielem przedmiotu. Dany sprawdzian uczeń może poprawić tylko raz. 
Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiedziane. 

Uczeń który był nieobecny na kartkówce z powodu np. zawodów lub jego nieobecność była 

jednodniowa ma obowiązek napisać tę kartkówkę.  

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i odrabiać prace domowe. Ocena 

prowadzenia zeszytu obejmuje: systematyczność  i poprawność zapisów, prawidłowość i staranność 

wykonywania rysunków, czytelność pisma, dbałość o estetykę zeszytu (okładka, podpis właściciela, 

daty oraz uzupełnione tematy). 

Na ocenę pracy w grupie składają się: udział w podziale pracy, stopień realizacji zadań 

przypadających na danego ucznia, umiejętność komunikowania się i współdziałania, udział w 

prezentowaniu pracy grupy, efekt pracy grupy. Praca w grupie może być nagradzana plusami lub 

oceną z aktywności. 

Aktywność ucznia może być oceniana na jednych zajęciach w oparciu o kryteria dotyczące 

konkretnych zajęć. Ocenę za aktywność otrzymuje uczeń także za udział w lekcjach, w wyznaczonym 

przez nauczyciela czasie, obejmującym realizację określonych działów programowych. W tym czasie 

uczeń gromadzi „plusy” i „minusy”. Po podsumowaniu zebranych „plusów” i  „ minusów” nauczyciel 

wystawia ocenę w następujący sposób: jeden „minus” likwiduje jeden „plus”. 

Suma ujemna i 0 – niedostateczny 

1-2- dopuszczający 

3-4- dostateczny 

5-6- dobry 

7-8- bardzo dobry 

>8- celujący 

 

Uczniowie szczególnie interesujący się określonym działem programowym, po zaprezentowaniu 

klasie swoich wykraczających wiadomości i umiejętności, otrzymują ocenę celującą za aktywność( 

np.: prezentacja kolekcji porostów, zbioru muszli mięczaków, kolekcji minerałów, omówienie zasad 

hodowli zoologicznych i ich prezentacja, wykonanie ciekawej gazetki tematycznej, itp.) 

 


