
Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie 4 SP 

 

Przedmiotowy system oceniania ( w skrócie PSO )jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

1. Kontrakt między nauczycielem i uczniem. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

wiadomości i umiejętności . Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien ją napisać w terminie do 2-

ch tygodni. Jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Wyjątek stanowią dłuższe nieobecności ucznia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami. Każdą 

pracę klasową napisaną przez ucznia na ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną lub dobrą 

można poprawić. poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji 

o ocenach. uczeń poprawia pracę tylko raz. 

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. obejmują materiał z dwóch ostatnich lekcji oraz dotyczą 

podstawowych pojęć, definicji i umiejętności bezpośrednio związanych z tymi lekcjami. 

5. Odpowiedzi ustne oceniane są w skali od 1 do 6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazał się 

wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania. Odpowiedzi ustne obejmują 

materiał z dwóch ostatnich lekcji. 

6. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

2,. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów.  

pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1. prace klasowe 

2. kartkówki 

3. odpowiedzi ustne 

4. prace domowe 

5. prace długoterminowe 

6. inne formy aktywności np. udział w konkursach biologicznych  

7. obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, praca na lekcji, praca w grupie 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin 

w danej klasie i jest modyfikowana co semestr. 

3. Kryteria oceny semestralnej i rocznej 

1.  O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę 

klasy na miesiąc przed klasyfikacją.  

2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. 

3. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów są przeliczane na stopnie według następującej 

skali: 

100%-91%+ zadanie dodatkowe - celujący 

100%-91%- bardzo dobry 

90%-75%- dobry 

74%-51%- dostateczny 

50%-30%- dopuszczający 

poniżej 30%- niedostateczny 

4. Uczeń, który uzyskał na koniec I semestru ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć materiał z I 

semestru w terminie uzgodnionym z nauczycielem w formie ustalonej z nauczycielem.  

5. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w PSO będą rozstrzygane zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz 

WSO.  

6. Ocenę na semestr i koniec roku ustala nauczyciel według ocen zdobytych przez ucznia, większą 

wartość mają oceny ze sprawdzianów. Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który spełnia kryteria 

oceny co najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach biologicznych na szczeblu 

pozaszkolnym.  



   

 


