
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY I BIOLOGII

W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,
które wynikają z programu nauczania oraz formułowania oceny.
Dzięki PSO możemy uzyskać informację o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego
postępach w nauce. Motywuje ucznia do pracy, uświadamiając mu braki w zakresie wiedzy oraz wdraża go
do samokontroli.

I. CELE NAUCZANIA PRZYRODY

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.

II. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, końcoworoczne ocenianie i klasyfikowanie uczniów 
według skali przyjętej w szkole jak również warunki
poprawiania oceny.
Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz ponadprzedmiotowe, postawy 
i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym.
Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy
 i diagnozującą jego osiągnięcia.

III. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

Celem PSO jest:
 dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności uczniowi, jego rodzicom 
oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i umiejętności ucznia
wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich likwidacji
motywowanie ucznia do systematycznej pracy
umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

IV.OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH RZYRODY

Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy 
i diagnozującą jego osiągnięcia.

Formy aktywności uczniów podlegające ocenie:
Prace pisemne 
–sprawdziany i kartkówki
Odpowiedzi ustne
Zadanie domowe
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i/lub ćwiczeń
Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji
Praca dodatkowa: referat, wypracowanie, opracowanie pomocy dydaktycznej w formie plakatu, gazetki
Praca na lekcji i działalność pozalekcyjna –konkursy, kółka,



Aktywność pozalekcyjna wpływająca na podwyższenie oceny:
Sukcesy w konkursach przyrodniczych i ekologicznych
Działalność w kołach zainteresowań

V. ZASADY OCENIANIA

Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu 
najpóźniej dwóch tygodni.
Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, może ją poprawiać w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika przy pierwotnej ocenie ze sprawdzianu.
W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania go w terminie 
ustalonym z nauczycielem.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
Sprawdziany, kartkówki oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 
odpowiadającą poszczególnym ocenom:

% MAKSYMALNEJ LICZBY MOŻLIWYCH
DO ZDOBYCIA PUNKTÓW

OCENA

0% – 30% niedostateczny
31% – 49% dopuszczający
50% – 74% dostateczny
75% – 89% dobry
90% - 100% bardzo dobry

100% z zadaniem o podwyższonym stopniu trudności celujący

Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego) oraz brak pracy 
domowej otrzymuje „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 3 zgromadzone„+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo 
dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 
odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie.
Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie 
ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.
Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi 
ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

VI. OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

Ocena śródroczna (roczna) jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych  z uwzględnieniem wagi 
poszczególnych ocen cząstkowych.


