
Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody dla klas IV 

 

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.  Realizacji tych celów służy 

ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie dostarczyć informacji o stopniu opanowania 

wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, ma wykrywać braki w wiedzy  

i umiejętnościach oraz pokazywać sposoby ich likwidacji. Ma również motywować ucznia do systematycznej 

pracy.  Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności objęte programem nauczania  

i ponadprogramowe, postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym. 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ (cel) otrzymuje uczeń, który: 

• Bierze udział, odnosząc sukcesy w konkursach pozaszkolnych i szkolnych o tematyce przyrodniczej, 

• Posiada wiedzę znacznie przekraczającą poza podstawę programową, 

• Rozwija swoje uzdolnienia i ich efekty reprezentuje na lekcjach. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ (bdb) otrzymuje uczeń, który: 

• Udziela poprawnej i wyczerpującej odpowiedzi na zadawane pytania lub samodzielnie redaguje 

swoją wypowiedź, 

• Posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności mieszczący się w podstawie programowej, 

• Sprawnie wykorzystuje posiadaną wiedzę, twórczo rozwiązuje trudne zadania, 

• Dysponuje bogatym słownictwem w zakresie przedmiotu. 

OCENĘ DOBRĄ (db) otrzymuje uczeń, który: 

• Udziela poprawnej odpowiedzi na większość pytań lub redaguje swoją wypowiedź przy pomocy 

nauczyciela, 

• Opanował istotne treści i umiejętności z podstawy programowej, 

• Poprawnie wykorzystuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych, 

• Zna i rozumie większość pojęć z zakresu przedmiotu, potrafi wykorzystać je w swoich 

wypowiedziach, 

OCENĘ DOSTATECZNĄ (dst) otrzymuje uczeń, który: 

• Nie redaguje samodzielnej odpowiedzi odpowiada na pytania zadawane  przez nauczyciela, 

• Opanował tylko najważniejsze treści z zakresu przedmiotu, 

• Potrafi wykorzystać wiadomości  i umiejętności do rozwiązywania prostych zadań( często przy 

pomocy nauczyciela), 

• Ma trudności  z zastosowaniem pojęć w wypowiedziach ( niejednokrotnie nie zna ich znaczenia), 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ (dop) otrzymuje uczeń, który: 

• Wykazuje duże braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, często nie potrafi 

sformować odpowiedzi na zadane pytanie, 

• Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela, 

• W celu uzupełnienia braków nie odrzuca pomocy kolegów i nauczyciela. 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ (ndst) otrzymuje uczeń, który: 

• Nie opanował niezbędnego minimum z podstawy programowej, 

• Nie rozwiązuje zadań o niewielkim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela, 

• Nie zna podstawowych pojęć i ich znaczenia z zakresu przyrody, 

• Odrzuca wszelką pomoc w celu uzupełnienia braków. 

Ocenie podlegają: 

- sprawdziany wiadomości - sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego 

formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej),             

- odpowiedzi ustne  - przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,  



w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Brana pod uwagę jest precyzja wypowiedzi, 

poprawność językowa, poprawność merytoryczna, wyczerpanie zagadnienia, puenta wypowiedzi, 

- kartkówki  (obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane lub zapowiedziane), 

- aktywność na lekcji (5 plusów – ocena bardzo dobra),  uczeń, który nie uważa na lekcji i nie pracuje 

może otrzymać „ – ”, gdy zbierze pięć minusów, otrzymuje ocenę niedostateczną, 

- zeszyt ćwiczeń, 

- dodatkowe prace  lub zadania np. wykonanie plakatu, 

- udział ucznia w konkursach przyrodniczych, 

- zadania domowe:  

2. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch braków zadań w semestrze; po ich wykorzystaniu, uczeń 

otrzymuje za brak zadania ocenę niedostateczną; Brak zeszytu, w którym było zadanie jest równoznaczne  

z brakiem zadania. Brak zadania należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji.  

Jeśli uczeń nie zgłosił braku zadania przed lekcją a nauczyciel wytypował ucznia do odczytania zadania , uczeń 

taki za nieodrobienie zadania otrzymuje ocenę niedostateczną.  Nauczyciel może sprawdzić zadania domowe 

podczas lekcji wszystkim lub wybranym  uczniom. Przy kontroli zeszytów i braków w nim określonych zadań za 

ich brak uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel w przypadku braku zadania wpisuje do dziennika 

oznaczenie „bz.” 

 

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, dwa razy w ciągu semestru  nieprzygotowania do lekcji  

(z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek i lekcji powtórzeniowych). Nauczyciel odnotowuje ten 

fakt w dzienniku wpisując oznaczenie „np.” Po ich wykorzystaniu, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie 

ocenę niedostateczną. Zgłoszenie nieprzygotowania  do zajęć przed lekcją wiąże się z możliwością nie pisania 

niezapowiedzianej w ten dzień kartkówki. Uczeń ma obowiązek napisać kartkówkę do 2 tygodni od czasu ,  

w którym się ona odbyła. Po tym czasie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

4.W razie nieobecności ucznia na sprawdzianie lub kartkówce uczeń jest zobowiązany w wyznaczonym 

przez nauczyciela czasie do zaliczenia tej partii materiału jaką obejmował sprawdzian lub kartkówka.   

Nauczyciel  nieobecność ucznia na sprawdzianie lub kartkówce oznacza w dzienniku jako  „nb” . 

Nienapisanie  zaległego sprawdzianu lub kartkówki w wyznaczonym przez nauczyciela kolejnym terminie  ma 

wpływ na ocenę semestralną. 

 

5. Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i podręcznika. Jeżeli 

uczeń nie posiada zeszytu na lekcji, powinien zgłosić to nauczycielowi, a notatki z lekcji zapisywać  

w brudnopisie lub na kartce i przepisać je do zeszytu przedmiotowego do następnej lekcji. Braki podręcznika, 

zeszytu lub zeszytu ćwiczeń, nauczyciel odnotowuje w dzienniku „ – ‘. Jeśli w ciągu semestru uczeń otrzyma 4 

minusy za wyżej wymienione braki to przy kolejnym  otrzymanym minusie  uczeń uzyska ocenę niedostateczną.  

6. Przy  wystawieniu ocenianiu z przyrody bierze się pod uwagę: 

1. Systematyczne przygotowanie się do lekcji, posiadanie podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu 

przedmiotowego i wskazanych przez nauczyciela pomocy.  

2. Wyniki uzyskane  ze  sprawdzianów i kartkówek oraz oceny  

z odpowiedzi ustnych i innych form oceniania z przedmiotu. 

3. Stosunek ucznia do przedmiotu i udział w lekcji. 

4. Wykonanie zadań domowych i prac dodatkowych. 

5. Systematyczne prowadzenie zeszytu. 

7. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych poprzez wyliczenie 

średniej ważonej: 

oceny ze sprawdzianów - waga 3, 

kartkówki i odpowiedzi ustne – waga 2,  

pozostałe oceny są wspomagające – waga 1. 

 



8. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

 1. Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych 

potrzeb i możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP, zaangażowanie ucznia oraz 

postępy w nauce.  

2. W przypadku prac pisemnych uczeń może otrzymać inną wersję kartkówki, sprawdzianu lub może być 

oceniany według innych kryteriów.  

 

 

 

 


