
 
Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV  

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Bilek 
I. Kontrakt z uczniami 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.  
3. Wymagania na poszczególne oceny są podane na początku roku i są dostępne na stronie internetowej zespołu (zsp10.pless.pl/Strefa ucznia/Wymagania na 

oceny). 
4. Uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcje przyrody. 
5. Na lekcje przyrody uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania. 
6. Po każdej lekcji przyrody, uczeń powinien opanować podsumowanie tematu omawianego podczas lekcji, który zawarty jest w podręczniku pod hasłem „To 

najważniejsze”. 
7. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji; sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji może mieć formę odpowiedzi 

ustnej lub 5–minutowej kartkówki. 
8. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na najbliższe zajęcia.  
9. Wiadomości i umiejętności dotyczące materiału obejmującego 3-4 ostatnie lekcje mogą być sprawdzane w formie 10-15 minutowej kartkówki. Jej termin 

odnotowany będzie wcześniej w dzienniku, uczniowie zapisują go w zeszycie przedmiotowym. 
10. Po zrealizowaniu obszerniejszego działu materiału uczeń pisze sprawdzian wiadomości. Do sprawdzianu, uczeń powinien szczególnie opanować 

wiadomości zawarte w podręczniku w „Podsumowaniu działu”. Jego termin ustala nauczyciel razem z uczniami, co najmniej na tydzień wcześniej i zapisuje 
w dzienniku, uczniowie notują go w zeszycie przedmiotowym. 

11. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować. 
12. Jeżeli uczeń, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nie pisał sprawdzianu, przystępuje do zaliczenia materiału w innym, uzgodnionym z nauczycielem 

terminie. 
13. W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń może w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny materiał zaliczyć.  
14. Uczeń za swoją aktywność na lekcji może otrzymać ocenę lub „+”. Uzyskanie przez ucznia sześciu plusów jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

celującej. 
15. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyn nie więcej niż trzy razy w semestrze. Nauczyciel wpisuje wówczas w 

dzienniku  „np”. 
16. Powyższy punkt nie dotyczy lekcji, na których ma się odbyć wcześniej ustalony sprawdzian lub powtórzenie wiadomości. 
17. Uczeń jest zobowiązany do odrabiania prac domowych. Brak pracy domowej jest jednoznaczne z nieprzygotowanie do zajęć. 
18. Uczeń oceniany będzie również za dodatkowe prace – prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia, udział w konkursach przedmiotowych. 
19. Przy wystawianiu oceny semestralnej (końcoworocznej) brana jest pod uwagę praca ucznia w danym semestrze (w całym roku), jego aktywność na 

zajęciach. 
20. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków “+” i “-”. 

 
II. Formy aktywności 

Formy aktywności Waga oceny 

● Sprawdziany z całego działu 
● Testy 

5 

● Odpowiedź ustna 
● Prace dodatkowe 

4 

● Kartkówka 
● Aktywność 
● Praca na lekcji 
● Realizacja projektu 

 
3 

● Praca w grupach 
● Zadania domowe 

1 
 

● Udział w konkursach 4 

● Osiągnięcia w konkursach 6 

● Praca diagnozująca 0 

 
III. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności  

1. Oceny z prac pisemnych (prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki)  
ustala się według skali procentowej z możliwej do uzyskania ilości punktów:  

100% do 97% ocena celująca 
 96% do 85% ocena bardzo dobra 
 84% do 70% ocena dobra 
 69% do 50% ocena dostateczna 
 49% do 30% ocena dopuszczająca 
 29% i niżej ocena niedostateczna. 
 
 
IV. Przedziały punktowe (wg średniej ważonej) na poszczególne 
       oceny przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej  

 
                                                 niedostateczny 0,00 - 1,59; 
                                                 dopuszczający 1,60 - 2,59; 
                                                 dostateczny 2,60 - 3,59; 
                                                 dobry 3,60 - 4,59: 
                                                 bardzo dobry 4,60 - 5,29; 
                                                 celujący 5,30 - 6,00. 


