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1. Ocenianie wiadomości i umiejętności: 
Oceniamy: 

a. wiadomości przedmiotowe: 

 Zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw 

programowych. 

b. umiejętności przedmiotowe: 

 planowanie prostych eksperymentów, 

 analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów, 

 gromadzenie danych, 

 dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, 

 porównywanie i wnioskowanie, 

 wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie, 

 posługiwanie się środkami technicznymi, 

 korzystanie z różnych źródeł informacji. 

c. postawę ucznia i jego aktywność: 

 pracę w grupie, 

 dyskusję, 

 aktywność na lekcji, 

 odpowiedzialność za podjęte zadania, 

 kreatywność. 

 

2. Formy podlegające ocenie: 

a. odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) 

b. formy pisemne: 

1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej 

zapowiedziane), 

2. testy, sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem), 

Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas kartkówki, na sprawdzianie lub teście wiąże 

się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Przez niesamodzielną pracę 

należy rozumieć min.: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie, itp. 

c). wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca 

w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp.). 
 

Będą oceniane za pomocą tzw. „plusów” zapisanych w zeszycie. Uczeń otrzyma ocenę bardzo 

dobrą, gdy zgromadzi pięć plusów. 

W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 

 

 d). umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). 



 

Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”. W przypadku, gdy uczeń zostanie 

przyłapany na odpisywaniu pracy domowej (np. na przerwie), zostaje ukarany wpisem w postaci 

oceny niedostatecznej do dziennika. Osoba, która udostępniła materiał do przepisania otrzymuje 

negatyw w formie uwagi do dziennika oraz minus. 

 

 e). zeszyt przedmiotowy (obowiązkowy)– może być sprawdzany jeden raz w ciągu semestru. Na 

ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego wpływają: poprawność i systematyczność w zapisie 

notatek, wklejanie kserówek z lekcji, bieżące zapisy stanowiące odpowiedzi na zadane treści z prac 

domowych, walory estetyczne, zapis tematów lekcji, numerów jednostek lekcyjnych oraz dat, 

opracowania graficzne oraz zadania domowe z danego miesiąca. Brak zeszytu przedmiotowego w 

przypadku, gdy była zadana praca domowa, zostaje odnotowany jako „minus” za brak zadania 

domowego. W przypadku otrzymania kserówki podczas zajęć uczeń ma obowiązek wklejenia jej 

pod tematem lekcji.  

 

Otrzymanie przez ucznia pięciu minusów jest równoznaczne z oceną niedostateczną 

wpisywaną do dziennika. 
 

 f). prace dodatkowe (opracowanie referatu, pomocy multimedialnych na zadany temat, 

opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające 

zbiory itp.) – uczeń otrzymuje ocenę w skali celujący – bardzo dobry – dobry – dostateczny – 

dopuszczający. 

 

 g). za czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z poszerzaniem i gruntowaniem 

wiadomości uczeń otrzymuje dodatkowe oceny (także celujące). 

 

3. Kryteria oceniania: 
 

a). W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę przeliczaną na oceny wg kryteriów, 

zgodną w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO): 

 

oceny ze sprawdzianów i prac klasowych: 

 95% - 6 plus zadanie dodatkowe 

 100%-90% - 5 

 89%-70% - 4 

 69%-50% - 3 

 49%-30% - 2 

 29%-0% - 1 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 

następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 

- poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów– niedostateczny 

- 20%– 39% –dopuszczający 

- 40%– 54% –dostateczny 

- 55%– 70% –dobry 

- 71%– 89% – bardzo dobry 

- 90%– 100% – celujący 

 

 

 



4.Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania do możliwości uczniów ze specjalnymi 

wymaganiami edukacyjnymi: 

 uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

trudnościach specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem 

zaleceń poradni; 

 nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

 w stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną 

zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do 

pracy i doceniania małych sukcesów; 

 

Rodzaje dysfunkcji:  
 

Dyskalkulia, czyli trudności w liczeniu - Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie 

techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie 

i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie 

rozumie zagadnienia. Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy sprawdzenia 

wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on 

poprawny wystawienie uczniowi oceny pozytywnej.  

 

Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo - Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy 

sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny 

być ogólne, takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być 

niekonwencjonalne. Jeśli np. nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby 

uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania 

drukowanymi literami lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności rysunków, estetyki 

wykonanych konstrukcji geometrycznych, a jedynie ich poprawność.  

 

Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 

zrozumieniem treści - Dostosowanie wymagań w zakresie formy - krótkie i proste polecenia, 

czytanie polecenia zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń.  

 

Inne rodzaje dysfunkcji – ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni.  

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej. 

 W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści 

wymagań. Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone 

podstawą programową. Poprawa prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela. 

Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie materiału. Wymagania co do formy mogą 

obejmować między innymi: - omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu 

trudności, - pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie, - podawanie poleceń w prostszej 

formie, - unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, - częste odwoływanie się do 

konkretu, przykładu, - unikanie pytań problemowych, przekrojowych, - wolniejsze tempo pracy, - 

szerokie stosowanie zasady poglądowości, - odrębne instruowanie dzieci, - zadawanie do domu 

tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.  

 

 

 

 

 



5. Elementy oceniania kształtującego 
• NaCoBeZu: 

- obejmuje tylko wymagania z podstawy programowej. Są dopasowywane do możliwości klasy i 

wymogów konkretnego zadania. 

- podane przez nauczyciela do kontrolnych prac pisemnych kontrolnych i sprawdzianów, może być 

również formułowane do lekcji, prac domowych, projektów i innych aktywności ucznia. 

• Informacja zwrotna: 

- ma ona formę ustnego lub pisemnego komentarza do pracy ucznia 

- zawiera wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy, wskazuje to, co wymaga 

poprawienia ze wskazówkami do dalszej pracy (motywuje, wdraża do samodzielnej pracy przez 

zaproponowane dodatkowe działania, jasne sformułowania). 

 

 

 6. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie: 

 

 celujący, gdy uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program 

nauczania przedmiotu w danej klasie, szczególnie wyróżnia się w nauce, jest nieprzeciętny w 

działaniu, myśleniu, rozumowaniu, wnioskowaniu, potrafi selekcjonować i hierarchizować 

wiadomości, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, pod 

okiem nauczyciela prowadzi własne prace badawcze, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz 

stosuje wiadomości w sytuacjach bardzo trudnych. 

 bardzo dobry, gdy uczeń opanował treści dopełniające obejmujące pełen zakres kształcenia, umie 

samodzielnie interpretować zjawiska, odpowiedź jest wyczerpująca, bezbłędna, samodzielna, 

uwzględniająca język przedmiotowy i adekwatna do poziomu wymagań na ocenę bardzo dobrą, 

aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości 

następstwa i skutki działalności 

przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętno

postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, aktywnie 

uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną 

inicjatywę  

 dobry, gdy odpowiedź jest samodzielna, z niewielkimi usterkami językowymi, zgodna z 

wymaganiami na ocenę dobrą, uczeń właściwie stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie 

uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, rozwiązuje typowe 

problemy z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje z podręcznikiem i 

materiałami źródłowymi, posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach 

elementów przyrody 

 dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać 

pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź  

 dostateczny, gdy zawiera małe błędy, jest samodzielna, lecz niepełna, zgodna  z wymaganiami 

podstawowymi, uczeń opanował wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela 

potrafi rozwiązywać podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować 

określone stanowisko, 



obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz 

opisuje je 

 

 dopuszczający, gdy odpowiedź jest zgodna z wymaganiami koniecznymi, obejmuje wiedzę i 

umiejętności proste, łatwe do opanowania i zapamiętania dla każdego ucznia, niezbędne do 

a 

środowiska naturalnego 

polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie 

uczen

nie przeszkadza w ich prowadzeniu 

 niedostateczny, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności 

zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę , odpowiedź zawiera 

poważne błędy merytoryczne, jest niesamodzielna i pomija najważniejsze kwestie. 

 

5. Zasady poprawiania ocen: 

a) Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu w terminie 14 dni od 

otrzymania pracy. 

b) Uczeń może poprawić wszystkie oceny ( po uzgodnieniu z nauczycielem) i każda 

poprawiona zostaję wpisana w miejsce poprawianej. 

c) Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście musi napisać pracę 

zaliczeniową (pod warunkiem, że jego nieobecność została usprawiedliwiona). W przypadku, 

gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy; 

d) Oceny uzyskane z kartkówek nie podlegają poprawie; 

e) Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym 

terminie, wówczas ma obowiązek napisać sprawdzian (test) w innym terminie, ustalonym 

z nauczycielem; 

f) Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę ocen z kartkówek lub zadań domowych. 

 

 

 

6. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 
1.Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PSO 

oraz wymaganiami na poszczególne oceny. 

2.Oceny cząstkowe są jawne, oparte o kryteria oceniania. 

3.Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one do wglądu dla 

uczniów i ich rodziców. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

4.Uczeń analizuje swoją pracę w dniu, w którym jest informowany o wyniku sprawdzianu, 

kartkówki, pracy klasowej; 

5.Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: prace 

pisemne może wypożyczyć nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom (prawnym 

opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi; 

lub na zebraniach ogólnych; lub podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem 

6.O ocenach cząstkowych z przedmiotu informuje rodziców wychowawca. O ocenach cząstkowych 

lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich, 

udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. 


