
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 
Z PRZYRODY DLA KLAS IV  

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W KOWALEWIE POMORSKIM 

 
I. CEL  OCENY 

 

Przedmiotem oceny jest 
1. Aktualny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 
2. Postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 
3. Stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce. 
4. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów. 
5. Aktywność i postawa. 
 

II. 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 wnioskowań. 
5. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych. 
6. Rozwiązywanie zadań problemowych. 
7. Prace długoterminowe. 
8. Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia. 
9. Praca w grupach. 
10. Prowadzenie ćwiczeń. 
 

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 

1. Formy oceniania: 
• prace klasowe ( testy ), 
• sprawdziany, 
• kartkówki, 
• prace długoterminowe, 
• wypowiedzi ustne, 
• samodzielna praca na lekcji, 
• prace domowe, 
• zeszyt ćwiczeń, 
• aktywność na lekcji, 
• praca w grupie, 
• przygotowanie do lekcji, 
• udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. 
• zeszyt przedmiotowy 
 

2. Skala ocen: 
Oceny bieżące, Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 



• ocena celująca – 6 
• ocena bardzo dobra – 5 
• ocena dobra – 4 
• ocena dostateczna – 3 
• ocena dopuszczająca – 2 
• ocena niedostateczna – 1 
 

3. Częstotliwość oceniania oraz zgodność pojęć z WZO. 
Formy 

aktywności 
Częstotliwość 
w semestrze Zakres Zasady przeprowadzania 

Praca klasowa    
( testy) – 1 h 

2  
 Materiał 

obejmujący 
cały dział 

Zapowiedziana na tydzień przed terminem i 
utrwalona 

Sprawdziany 
15-20min. 

2 

Materiał 
obejmujący 3-

5 jednostek 
tematycznych 

Zapowiedź co najmniej jeden dzień przed 
terminem 

 

Kartkówki 
10-15min 

nieokreślona 

Materiał 
obejmujący 2-

3 jednostki 
tematycznych 

Bez zapowiedzi 

Prace domowe nieokreślona Na bieżąco Bez zapowiedzi 
Wypowiedzi 

ustne 
nieokreślona 

Materiał 
bieżący 

Bez zapowiedzi 

Prace 
projektowe lub 
długoterminowe 

nieokreślona 

Materiał 
wskazany 

przez 
nauczyciela 

Termin określa nauczyciel 

Aktywność na 
lekcji 

Wg potrzeby 
Materiał 
bieżący 

Warunki ustalone przez nauczyciela 

Praca w grupie 1 

Materiał 
wskazany 

przez 
nauczyciela 

Zgodność z instrukcją 

Wkład własnej 
pracy 

1  Warunki ustalone przez nauczyciela 

 

Stosuje się określoną wagę ocen z poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób 
zapisu w dzienniku lekcyjnym: 
-  praca klasowa – 3x (kolor czerwony) 
-  I –III miejsce w konkursach gminnych 3x (kolor czerwony) 
- sprawdzian – 2x (kolor zielony) 
- kartkówka – 1x (kolor czarny) 
- praca samodzielna na lekcji – 1x (kolor czarny) 
- prace długoterminowe – 2x (kolor zielony) 
- wypowiedzi ustne – 2x (kolor zielony) 
- praca domowa – 1x (kolor niebieski) 
- aktywność na lekcji – 1x (kolor niebieski) 
- zeszyt ćwiczeń – 1x (kolor niebieski) 
- praca w grupie – 1x (kolor niebieski) 



- wkład własnej pracy – 1x (kolor niebieski) 
 

3.W przypadku prac pisemnych całogodzinnych przyjmuje się skalę punktową, przeliczaną na 
oceny słowne i cyfrowe (równoznaczne): 
 

Ocena słowna Ocena cyfrowa % uzyskanych punktów z pracy pisemnej 
celujący 6 100%   
bardzo dobry  plus 5+ 99% - 95% 
bardzo dobry 5 94% - 90% 
dobry plus 4+ 89% - 82% 
dobry 4 81% - 75% 
dostateczny plus 3+ 74% - 65% 
dostateczny 3 64% - 55% 
dopuszczający plus 2+ 54% - 45% 
dopuszczający  2 44% - 35% 
niedostateczny 1 poniżej 35% 

 

4. Ocenę śródroczną wystawia się obliczając średnią ważoną ocen bieżących (z 
zaokrągleniem do 0,01) według wzoru: 

średnia ważona
∑ocena⋅waga

∑wag
 

oraz według następujących zasad: 
średnia ważona ocena śródroczna (roczna) 

0do�����1,69 niedostateczny 

1,70do�����2,69 dopuszczający 

2,70do�����3,69 dostateczny 

3,70do�����4,69 dobry 

4,70do�����5,69 bardzo dobry 

5,70 i więcej celujący 

 
5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego i 
jest ona średnią arytmetyczną średnich ważonych półrocznych oraz wystawiana jest według 
zasad określonych w powyższej tabelce z zastrzeżeniem punktu poniżej. 
6. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzyskanie w drugim 

semestrze nauki średniej ważonej wynoszącej minimum 1,6. 
 

Prace klasowe pisane są przez uczniów na: 
-  przygotowanych i standaryzowanych materiałach wydanych przez Wydawnictwo 

Nowa Era, które zostały opracowane na podstawie programu  "Przyroda dla klasy 4". 
-  przygotowanych prac klasowych i sprawdzianów przez nauczyciela na podstawie 

podstawy programowej i programu nauczania. 
 



IV. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni 
psychologicznej dostosować wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności z 
nauczanego przedmiotu, odpowiednio do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego 
stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. 

2. Podczas pisemnych form sprawdzania widomości uczniów nauczyciel stosuje różne 
formy dostosowania m.in. wydłużenie czasu pracy z testem, zmniejszenie liczby zadań, 
wymianę niektórych zadań na inne, zapisanie poleceń prostszym językiem, powiększenie 
czcionki, itp.  

3. W przypadku uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o 
dysleksji, dysgrafii i dysortografii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające 
z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.   

4. Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki  
i sprawdziany ustnie. 

 

Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu lekkim  

Uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim realizują 
podstawę programową kształcenia ogólnego.  Uczniowie z orzeczoną przez poradnię 
psychologiczno- pedagogiczną potrzebą kształcenia specjalnego oceniani są według skali 
ocen podanej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, stosownie do swoich osiągnięć. 
Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu 
pracy i zaangażowania, a nie na poziom wiadomości i umiejętności. Proces oceniania 
uwzględnia indywidualne możliwości ucznia. Naczelną zasadą jest stopniowanie trudności 
oraz praktyczne działanie. 
 

V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 
 

1.Każdy uczeń poprawia niedostateczne oceny cząstkowe według następujących zasad: 
   - wszystkie prace klasowe – w ciągu tygodnia od daty otrzymania, 
   - sprawdziany w semestrze – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania, 
   - kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń – nie 
     podlegają poprawie. 
2.Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen  
    cząstkowych 1 raz w semestrze (1 praca klasowa i 1 sprawdzian w ciągu tygodnia od  
    daty otrzymania). 
3.Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy. 
4.Prace klasowe są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie ustalonym z  
    nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym       
    drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jej na lekcji, na której uczeń  
    jest obecny. 
5.Poprawione prace klasowe, sprawdziany i kartkówki oddawane są w terminie do dwóch    
   tygodni 
6. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: 
    - poprawioną ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu piszemy w osobnej kolumnie w  
      dzienniku z zapisem poprawa pracy klasowej, poprawa sprawdzianu.                                                                                                          
7.Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być  
    przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tej pracy  



    klasowej (nie przewiduje się poprawy oceny cząstkowej tuż przed klasyfikacją). 
 

VI.  USTALENIA KOŃCOWE 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Oceny są jawne. 
3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 
4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia swojego  

nieprzygotowania do lekcji z określonych obszarów aktywności- rozumiemy przez to: 
• dwukrotny brak ćwiczeń; 
• dwukrotny brak pracy domowej; 
• dwukrotny brak pomocy potrzebnych do lekcji; 
• dwukrotna niegotowość do odpowiedzi. 
5. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń za każde następne   

nieprzygotowanie  otrzymuje ocenę niedostateczną. 
6. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy  

zaliczeniowych. 
7. Aktywność na lekcji jest oceniana „plusami”. Za 6 zebranych „plusów” uczeń  

otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 
• częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

• poprawne wnioskowanie; 
• poprawne wykonywanie doświadczeń; 
• aktywną pracę w grupie; 
• wykonywanie dodatkowych zadań. 
8. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 
9. Przewidywaną ocenę roczną nauczyciel podaje uczniowi na miesiąc przed   
            radą pedagogiczną.           
10. Jeżeli przewidywaną oceną śródroczną lub roczną jest ocena niedostateczna,  

nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawców  
rodziców (opiekunów prawnych) na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

• Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi  
w WZO. 
 

VII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 
 

Celem ewaluacji jest określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają 
wpływ: nauczyciel , uczeń, rodzice. 
Ewaluacja: 
• bieżąca (wyniki z poszczególnych form aktywności, rozmowy, obserwacja ); 
• klasyfikacja semestralna i roczna ) 

  
VIII. LITERATURA 
 

Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 
1. Statutu Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim 
2. Podstawy programowej  przyrody  w klasie 4 z 2017 r. 
3. Program nauczania „Tajemnice przyrody” 2017 r. 
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie    
 oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 
5. Propozycji PSO "Przyroda w klasie 4". 


