
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASIE 4                 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ŻELISZOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

   Przedmiotowy System Oceniania z przyrody jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi  Zasadami 
Oceniania w Szkole Podstawowej im. Jana brzechwy w Żeliszowie. 

I JAWNOŚĆ OCENIANIA 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych. 
3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 
4. Oceny są jawne- zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców lub prawnych opiekunów. 
5. Sprawdzone i oceniane sprawdziany, prace klasowe, kartkówki nauczyciel 

udostępnia uczniom na lekcjach, a jego rodzicom na życzenie w czasie 
indywidualnych konsultacji, zebrań z rodzicami. Inne prace  po sprawdzeniu i 
ocenieniu przez nauczyciela uczniowie otrzymują do domu. 

6. Wszystkie oceny są zapisywane do dziennika. 

II    SKALA OCEN 
1. Ocenianie bieżące, śródroczne, roczne i końcowe odbywa się według 

sześciostopniowej skali. 

 
Ocena Skrót nazwy oceny Ocena wyrażona 

cyfrą 
celujący cel 6 
bardzo dobry bdb 5 
dobry db 4 
dostateczny dst 3 
dopuszczający dop 2 
niedostateczny ndst 1 

 
 

2. Kryteria ogólne uzyskiwania poszczególnych ocen. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a) ma wiedzę i umiejętności  wykraczające poza podstawę programową,  
b) jest twórczy i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,   
c) zdobywa umiejętności i wiedzę dzięki samodzielnej pracy,  
d) biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami przy rozwiązywaniu problemów 
praktycznych i teoretycznych, proponuje rozwiązywania nietypowe,  
e) rozwiązuje zadania wykraczające poza podstawę programową,  
f) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
a) w sposób zadawalający opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych 



podstawą programową,  
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą 
programową,  
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach, innych niż na lekcji,  korzystając z innych źródeł.  

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:  
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 
większości relacji zachodzących w przyrodzie,  
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne i teoretyczne.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :  
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej 
nauce,  
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 
nauczyciela.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki w 
jego wiedzy nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowych 
umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  
b) rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu 
trudności.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:  
a) nie opanował niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności określonych podstawą 
programową, a braki w wiadomościach uniemożliwiają zdobywanie dalszej wiedzy z 
matematyki  
b) nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 
trudności, 
c) nie skorzystał z pomocy nauczyciela w celu uzupełnienia braków w wiedzy i 
umiejętnościach. 

 

III  OBNIŻENIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno-
psychologicznej ( do tego upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 

2. Dla uczniów, w stosunku do których stosuje się obniżenie wymagań, obowiązują 
następujące zasady oceniania pracy klasowej/ sprawdzianu (% możliwych do 
zdobycia punktów) 

 



100% -celujący 
99%-81%- bardzo dobry 

                                                   80%-61%- dobry 
60%-41%- dostateczny 

      40%-21%- dopuszczający 
               <20%- niedostateczny 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyska maksymalną liczbę punktów . 
 

            III     FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               IV   OCENIANIE I POPRAWA PRAC PISEMNYCH 

a. Sprawdziany/prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest 
sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu danego działu. 
b. Prace klasowe/sprawdziany planuje się na zakończenie każdego działu. 
c. Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. 
d. Przed każdą pracą klasową/sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy i 
co będzie podlegać ocenianiu. 
e. Każdą pracę klasową/sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa. 
f. Zasady oceniania pracy klasowej/ sprawdzianu(% możliwych do zdobycia punktów) 

100%-celujący 
99%-86%- bardzo dobry 

                                        85%-66%- dobry 
                                                   65%-50%- dostateczny 

   49%-30%- dopuszczający 
<29%- niedostateczny 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyska maksymalną liczbę punktów . 
Sprawdziany/prace klasowe pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu 2 
tygodni, a kartkówki w ciągu 1 tygodnia. 

g. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu (niższej niż ocena  dobra). 
h. Poprawa sprawdzianu odbywa się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. 
i. Ocena z poprawy sprawdzianu jest wpisywana do dziennika obok oceny otrzymanej 

Formy aktywności Częstotliwość w semestrze Waga 

Sprawdzian/ Praca klasowa 2-3 bardzo ważna 

Kartkówka Co najmniej 1 ważna 

Odpowiedzi ustne W zależności od potrzeb normalna 

Praca ucznia na lekcji (np. praca z mapą, praca z 
tekstem źródłowym, rozwiązywanie zadań 

powtórzeniowych) 
Co najmniej 1 ważna 

Praca w grupie 
 

 
1 normalna 

Zadania domowe Na bieżąco normalna 

Zadania dodatkowe Indywidualnie bardzo ważna 



w pierwszym terminie. 
j. Przy sprawdzaniu prac pisemnych obowiązują następujące zasady: 
• punkty przyznawane są tylko za czynności objęte schematem oceny, 
• jeżeli uczeń wykonuje czynności poprawnie, ale niezgodnie z poleceniem nie 
otrzymuje punktów, 
• ocena ze sprawdzianu/pracy klasowej opatrzona jest komentarzem zawierającym 
informację zwrotną zgodną z zasadami oceny kształtującej. 
k. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie 
wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego 2 ostatnich jednostek 
lekcyjnych. 
13. Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie przeprowadzenia 
kartkówki. 

     14. Kryteria oceny kartkówki mogą być podane w formie ustnej. 
    15. Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na 

ocenę zgodnie z kryteriami jak przy pracy klasowej, ocena może być uzasadniona ustnie. 
 
 

V OCENIANIE INNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIA NA LEKCJACH 
PRZYRODY 

1. Odpowiedzi ustne 
• termin odpowiedzi ustnych nie jest podawany do wiadomości ucznia, 
• uczniowie mogą oceniać odpowiedzi lub zadania domowe zgodnie z zasadami oceny 
koleżeńskiej, 
• przy ocenie odpowiedzi ustnej brany jest pod uwagę stopień opanowania i rozumienia 
materiału, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, 
• nauczyciel dokonując oceny uzasadnia ją ustnie, 
• zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości dotyczy 2 ostatnich lekcji. 

2. Prace domowe 
Prace domowe mogą być zadawane na każdej lekcji oprócz dni poprzedzających ferie 
świąteczne i zimowe. 
Formy sprawdzania prac pisemnych: 
• głośne przeczytanie pracy domowej przez ucznia pod kontrolą nauczyciela i 

samokontrola pozostałych uczniów lub ocena koleżeńska, 
• sprawdzenie ilościowe bez wystawienia oceny i komentarza z zapisaniem umownego 
symbolu „spr”,daty, 
• sprawdzenie pracy domowej z wystawieniem oceny oraz komentarza zawierającego 
informację zwrotną, 
• trzykrotny brak zadania domowego w semestrze daje ocenę niedostateczną 
odnotowaną w dzienniku lekcyjnym, 
• błędnie wykonana praca  nie jest oceniana negatywnie, 
• przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę 
samodzielność, poprawność. 
• uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosi, iż nie potrafi w 
domu sam wykonać pracy domowej, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby 
rozwiązywania zadania. 
3. Aktywność ucznia 

a) lekcyjna: 
- aktywne uczestnictwo w lekcji, udzielanie prawidłowych odpowiedzi, uzasadnianie 
swojego zdania, 
-  wykonywanie samodzielnie zadań w czasie lekcji, 
- umiejętność współpracy w grupie . 

b) pozalekcyjna: 



- sukces w konkursie, 
- wykonywanie prac dodatkowych. 

Przy ocenie pracy dodatkowej bierze się pod uwagę: 
- zaplanowanie pracy, oryginalność, 
- staranność, rzetelność wykonania, 
- prezentacja pracy na forum klasy, 
- użyteczność wykonanej pracy. 

4. Prowadzenie obserwacji, doświadczeń przyrodniczych 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, 
- poprawne przeprowadzenie obserwacji, doświadczenia zgodnie z instrukcją i 
poprawne wyciągnięcie wniosków, 
- prawidłowe i staranne wypełnienie karty pracy, 
- prawidłowe wykorzystanie pomocy naukowych np. kompasu, mikroskopu 

VI KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA 

1. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 
określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

2. Uczeń ma prawo zwrócić się z prośbą do nauczyciela o zweryfikowanie 
proponowanej oceny rocznej, może ją poprawić w wyniku pisemnego sprawdzianu 
obejmującego roczny program nauczania wg kryterium określonego przez 
nauczyciela. 

VII   WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

             Wymagania edukacyjne z przyrody dla ucznia kończącego naukę w klasie 4 
szkoły podstawowej 
 

Uczeń: 

• klasyfikuje składniki przyrody, 
 • posługuje się przyrządami optycznymi służącymi do obserwacji przyrody: lupą, 
mikroskopem, lornetką,  
• określa kierunki geograficzne,  
• omawia zmiany stanu skupienia wody,  
 • dokonuje pomiaru składników pogody (temperatury powietrza, opadów, ciśnienia 
atmosferycznego, kierunku i siły wiatru),  
• omawia pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem,  
• opisuje zmiany pogody i przyrody w poszczególnych porach roku,  
• planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i doświadczenia przyrodnicze, 
 • odczytuje informacje z planu i mapy,  
• posługuje się planem i mapą w terenie,  
• omawia wybrane czynności życiowe organizmów,  
• wskazuje zależności pokarmowe występujące w przyrodzie,  
• rozpoznaje pospolite rośliny doniczkowe i zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu 
(dom, ogród),  
• omawia budowę i funkcjonowanie układów: pokarmowego, oddechowego, 
krwionośnego, ruchu, rozrodczego, nerwowego oraz narządów zmysłów człowieka,  
• omawia zasady higieny poznanych układów narządów,  



• charakteryzuje zmiany zachodzące w okresie dojrzewania,  
• podaje przykłady chorób zakaźnych i pasożytniczych,  
• omawia zasady postępowania w przypadku zarażenia się chorobami zakaźnymi i 
pasożytniczymi,  
• stosuje w praktyce zasady zdrowego stylu życia,  
• omawia zasady dbałości o ciało i ubranie,  
• podaje przykłady sytuacji niebezpiecznych w domu i poza domem,  
• podaje przykłady trujących roślin i grzybów oraz niebezpiecznych zwierząt,  
• opisuje zasady postępowania z niebezpiecznymi organizmami,  
• omawia i stosuje sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (skaleczenia, 
oparzenia, użądlenia),  
• wyjaśnia, dlaczego uzależnienia są niebezpieczne,  
• wskazuje formy terenu występujących w najbliższej okolicy,  
• opisuje wypukłe i wklęsłe formy terenu,  
• charakteryzuje krajobraz kulturowy i naturalny,  
• omawia zmiany w krajobrazie najbliższej okolicy,  
• omawia formy ochrony przyrody w Polsce i najbliższej okolicy,  
• omawia warunki życia w wodzie,  
• podaje przykłady przystosowań organizmów do życia w wodzie,  
• charakteryzuje warunki życia w poszczególnych biegach rzeki,  
• charakteryzuje strefy życia w jeziorze,  
• rozpoznaje wybrane organizmy wodne (roślinne i zwierzęce),  
• rozpoznaje wybrane rodzaje skał,  
• wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie,  
• charakteryzuje warstwy lasu,  
• rozpoznaje wybrane gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych,  
• rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt żyjących w lesie, na łące i na polu,  
• omawia warunki życia na łące,   
• omawia warunki życia na polu. 


