
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 

SPOSOBY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA  

 

 

forma 

 

czas trwania 

 

częstotliwość 

 

zakres treści 

 

informacja o 

terminie 

możliwość 

poprawy oceny 

 

Odpowiedzi 

ustne 

Indywidualny 

zależny od 

potrzeb ucznia 

Co najmniej raz 

w semestrze 

Trzy ostatnie 

tematy lekcyjne 

Bez uprzedzenia Nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

Kartkówka 

 

do 15 min. 

W zależności od 

potrzeb 

Trzy ostatnie 

tematy lekcyjne 

Bez uprzedzenia 

lub zapowiedziana 

lekcję wcześniej 

Nie ma 

możliwości 

poprawy 

 

 

Sprawdzian 

 

do 25 min. 
 

 

W zależności od 
potrzeb 

Co najmniej pięć 

ostatnich 
tematów 

lekcyjnych lub 

materiał 

powtórzeniowy 

Z tygodniowym 

uprzedzeniem - 
informacja w 

dzienniku 

lekcyjnym 

Nie ma 

możliwości 
poprawy 

 

test 

diagnozujący  

(dotyczy kl. IV) 

 

30 min. 

Na początku i na 

zakończenie 
nauki przyrody. 

 

Materiał z 
nauczania 

zintegrowanego I 

semestr i materiał 

z klasy IV II 
semestr 

Z tygodniowym 

uprzedzeniem - 
informacja w 

dzienniku 

lekcyjnym 

Nie ma 

możliwości 
poprawy 

 

Prace klasowe 

 
do 45 min. 

 
Po zakończeniu 

działu 

 
Materiał 

dotyczący danego 

działu. 

 
Co najmniej 

tydzień wcześniej 

- informacja w 

dzienniku 
lekcyjnym 

W ciągu 14 dni 
od terminu 

oddania prac 

(uczeń ma 

możliwość 
poprawy oceny 

ndst)  

 

 

Prace domowe 

 

 

Indywidualny 

 

Według potrzeb 

 

Związany z 

lekcją lub zadania 

długoterminowe 

 

Termin ustalony 

na lekcji 

Tak, na kolejnej 

lekcji. Jeśli 

później, nie ma 

możliwości 
poprawy 

 

Praca w 

grupach 

Określony przez 
nauczyciela 

Co najmniej raz 
w semestrze 

Związana z 
tematem lekcji 

Bez uprzedzenia Nie ma 
możliwości 

poprawy 

Aktywność na 

zajęciach 

 Nawet na każdej 

lekcji 

Związane z lekcją   

 

Prace 

dodatkowe 

Dla chętnych  

W zależności od 

zainteresowania 

uczniów 
przedmiotem 

Związane z 

danym tematem 

lekcji, ale 

poszerzające go.  

Konkretny termin, 

uzgodniony z 

uczniem 

 

 



MODEL OCENIANIA. IDEA OCENY KOŃCOWEJ. 

1. Przyjmujemy skalę ocen zgodną z SSO tzn. celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), 

dopuszczający (2), niedostateczny (1). 
Do skali ocen  ustala się następujące kategorie oceny ważonej 

1) praca klasowa - waga 4   

2) sprawdzian - waga 4  

3) kartkówka - waga 2   

4) zadanie domowe - waga 1  

5) odpowiedź ustna - waga 2 

6) praca na lekcji - waga 1  

7) projekt lub pokrewne - waga 3 

8) zadania domowe długoterminowe - waga 2   

9) zielnik (dotyczy kl. VI) - waga 3   

10) test diagnozujący (dotyczy klasy IV) - waga 3 

 

2.Ocenie podlegają: wiadomości przedmiotowe – zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy 

programowej; umiejętności przedmiotowe – planowanie prostych eksperymentów, analizowanie i interpretowanie wyników 

obserwacji i eksperymentów, gromadzenie i prezentowanie informacji, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, 

porównywanie i wnioskowanie, wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie, korzystanie z różnych 

źródeł informacji; umiejętności ponad przedmiotowe: pracę w grupie, dyskusję, aktywność na lekcji, odpowiedzialność za 

podjęte zadania, kreatywność. 

3.W przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach, uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia nauczycielowi tego faktu 

zaraz na pierwszej lekcji po okresie nieobecności, w celu uzgodnienia sposobu uzupełniania materiału lub zaliczania prac 

klasowych. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do jej 

zaliczenia. 

4.Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi informację zwrotną. 

5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej i kartkówki niezapowiedzianej raz w półroczu. O powyższym 

fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

zaznaczając w odpowiedniej rubryce np. 

6. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia pisemnych zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy, 

nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez siebie, bez porozumienia z uczniem. 

7.Hierarchia ważności wykonywanych przez ucznia prac: zaangażowanie i praca na lekcji, test pisemny, sprawdzian, 

kartkówka, odpowiedź ustna, zeszyt i ćwiczenia przedmiotowe, praca domowa. 

8.Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia ocenę śródroczną i roczną. Wystawia je nauczyciel, na podstawie wagi ocen 

cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia, biorąc również pod uwagę wkład pracy ucznia, jego zaangażowanie i  

możliwości. Uczeń otrzymuje klasyfikację z przedmiotu, gdy ma co najmniej 50 % obecności. 

 

        Maria Kocięcka - nauczyciel przyrody 

 

 

 

 

 


