
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PELPLINIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I. FORMY I AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE

PRACA W KLASIE
Lp. Forma Zakres treści

nauczania
Częstotliwość Zasady

przeprowadzania
1. Sprawdziany

(prace klasowe)
(1godzina 
lekcyjna)

jeden obszerny dział lub
dwa mniejsze działy

po ukończeniu każdego
działu

- zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem,

- informacja o sprawdzianie
zanotowana będzie w
dzienniku lekcyjnym,

- sprawdzian poprzedza
powtórzenie materiału

nauczania
2. Kartkówki

(do 15 min.)
materiał nauczania

 z maksymalnie trzech
ostatnich lekcji

w zależności od
potrzeb

- może być zapowiedziana 
i niezapowiedziana

3. Odpowiedzi 
ustne

obejmuje wiadomości 
z trzech ostatnich

jednostek lekcyjnych

w zależności od
potrzeb

- bez zapowiedzi

4. Samodzielna 
praca na lekcji, 
np. z kartą 
pracy

lekcja bieżąca lub lekcje
powtórzeniowe

w zależności od
potrzeb

5. Aktywność 
przedmiotowa

lekcja bieżąca lub lekcje
powtórzeniowe

na każdej lekcji Uczniowie aktywnie pracujący
na lekcji otrzymują „plusy”.

6. Systematyczne 
prowadzenie 
zeszytu

w zależności od
potrzeb

7. Praca grupowa lekcja bieżąca lub lekcje
powtórzeniowe

w zależności od
potrzeb

PRACE DOMOWE
8. Pisemne prace 

domowe
materiał nauczania z
bieżącej lekcji lub

przygotowanie
materiału dotyczącego

nowego tematu

w zależności od
potrzeb

- zróżnicowane zadania
zgodnie z realizowanym

materiałem

9. Prowadzenie 
zeszytu ćwiczeń zgodnie z tematami

lekcji
w zależności od

potrzeb

Ocenie podlega poprawność
merytoryczna rozwiązywanych

zadań, estetyka oraz
systematyczność.

10. Inne prace 
domowe:

- projekty edukacyjne,
- prezentacje

multimedialne,
- prace badawcze,

hodowle itp.

w zależności od
potrzeb

Kryteria oceny ustalane będą
każdorazowo z nauczycielem

uczącym.

AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNA
11. Udział w 

konkursach, 
akcjach 
ekologicznych 
itp.

w zależności od
potrzeb

Wpływa na podwyższenie
oceny z przedmiotu.
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Oceny otrzymywane przez uczniów mają różną wagę (zależy ona od stopnia trudności
poszczególnych form sprawdzania wiadomości).

II.SPOSOBY, FORMY I CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA

1. Prace pisemne 

Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace pisemne uczniów w ciągu dwóch tygodni. Uczeń
otrzymuje w klasie  do wglądu sprawdzoną pracę i  ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń,  a
nauczyciel uwzględnia je w uzasadnionych przypadkach.

Sprawdziany są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń, który był nieobecny na zapowiedzianej
pracy pisemnej powinien napisać ją w przeciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. 

Uczeń ma prawo do poprawy każdej  oceny  ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od daty
oddania przez nauczyciela sprawdzonej pracy (dokładny termin i formę poprawy ustala się  
z nauczycielem).  Pod uwagę brane są obie oceny (poprawiana i poprawkowa). Poprawa jest
dobrowolna i odbywa się tylko raz.

Kartkówki zapowiedziane  są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń który był nieobecny na
zapowiedzianej kartkówce, powinien ją napisać w przeciągu 2 tygodni od daty oddania przez
nauczyciela  sprawdzonej  pracy  (dokładny  termin  i  formę  poprawy  ustala  się  
z nauczycielem).

Nie ma możliwości poprawy ocen z kartkówek. 

Prace pisemne oraz odpowiedzi ustne oceniane są w punktach, które następnie wyrażone

są ocenami:
Stopień celujący (6) – 100% – 96%
Stopień bardzo dobry (5) – 95%-86%
Stopień dobry (4) – 85% - 71%
Stopień dostateczny (3) - 70% - 50%
Stopień dopuszczający (2) – 49% - 31%
Stopień niedostateczny (1) – 30 % - 0%

Przy skrajnych progach procentowych uczeń otrzymuje odpowiednio: przy minimalnym  –
ocenę z minusem, przy maksymalnym – ocenę z plusem. 

2. Odpowiedzi ustne

Uczeń powinien systematycznie przygotowywać się na każdą lekcję. 
Uczeń  może  być  w  semestrze  dwa  razy  nieprzygotowany  do  lekcji.  (nie  dotyczy
zapowiedzianych  prac  kontrolnych).  Uczeń  nieprzygotowanie  musi  zgłosić  przed
zajęciami lekcyjnymi. 

3. Aktywność przedmiotowa
Uczniowie aktywnie pracujący na lekcji otrzymują „plusy” (pięć „plusów” to ocena bardzo
dobra).

4. Prace domowe
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Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu dwa razy pracy domowej, ale musi ją uzupełnić na
następną lekcję.

III. INFORMOWANIE O OCENACH

1. Nauczyciel  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  i  rodziców  (opiekunów)  
o  wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  programu  nauczania  oraz  
z przedmiotowym systemem oceniania.

2. Każda ocena jest jawna i wystawiona według ustalonych kryteriów oceniania.
3. Rodzice (opiekunowie) informowani są o postępach i osiągnięciach swoich dzieci na bieżąco

za pomocą dziennika elektronicznego, podczas zebrań z rodzicami w formie ustnej i pisemnej
lub podczas spotkań indywidualnych na terenie szkoły. 

IV. INNE POSTANOWIENIA

1. Prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole do końca roku szkolnego, aby rodzice mieli
do nich wgląd.

2. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej stosuje
się zasady wskazane przez poradnię.

3. W  przypadku  wystąpienia  poważnych  przyczyn  losowych,  które  przeszkodziłyby  
w przygotowaniu się ucznia do lekcji,  nie ponosi  on żadnych konsekwencji,  jeżeli  są one
potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica (opiekuna) przed lekcją.

4. Uczeń otrzymuje informację zwrotną pisemną  lub ustną na temat uzyskanej oceny. 
5. Nauczyciel,  który  stwierdzi,  że  uczeń  nie  pisze  pracy  kontrolnej  samodzielnie  jest

zobowiązany  przerwać  pisanie  tej  pracy,  a  także  wpisać  w  dziennik  lekcyjny  ocenę
niedostateczną.

Podsumowaniem  edukacyjnych  osiągnięć  ucznia  w  danym  roku  szkolnym  jest  ocena
śródroczna  i  roczna.  Ocena  klasyfikacyjna  roczna  jest  wypadkową wynikającą  z ocen
cząstkowych uzyskiwanych w II semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną
oraz postępy edukacyjne ucznia.

Do realizacji w roku szkolnym 2018/2019
Zasady oceniania opracował nauczyciel przyrody .

Alicja Cymanowska
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