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Przedmiotowy system oceniania z Przyrody 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

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

Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534). 

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej w Pecnej. 

Szczegółowe kryteria systemu oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

(WSO) oraz nową podstawą programową z przyrody. 

1. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie 
- Wiadomości i umiejętności według programu nauczania. 

- Ćwiczenia praktyczne, obserwacje i doświadczenia. 

- Postawa i zaangażowanie w proces edukacyjny. 

- Dokumentacja pracy ucznia: zeszyt ćwiczeń, dziennik obserwacji, albumy,makiety itp. 

2. Formy i narzędzia oceniania 

Ustne 

- odpowiedzi z trzech ostatnich tematów, 

- sprawozdania, relacje z wycieczek, obserwacji itp.  

Pisemne 

- kartkówki, 

- sprawdziany, 

- testy sprawdzające, 

- zadania domowe. 

Inne 

- praca w grupie, 

- prace plastyczne, 

- hodowle, 

- albumy, 

- wywiady, słuchowiska, 

- udział w konkursach. 

3. Warunki zaliczenia przedmiotu 
- Przynajmniej 50% ocen pozytywnych ze sprawdzianów lub testów oraz przynajmniej 50% ocen 

pozytywnych z odpowiedzi ustnych bądź pisemnych (kartkówek). 

4. Sposoby poprawy ocen niekorzystnych 
- Uczeń ma możliwość poprawy oceny niekorzystnej ze sprawdzianu i testu w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania oceny, 

- Uczeń poprawia ocenę w miejscu i czasie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Sposoby informowania uczniów i rodziców o wynikach nauczania 
- Bieżący wpis do dzienniczka ucznia. 

- Możliwość wglądu rodziców (po wcześniejszym umówieniu) do ocenionych sprawdzianów i 

testów przechowywanych przez nauczyciela przedmiotu w danym roku szkolnym. 

- Rozmowa na prośbę jednej ze stron.  
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- W roku szkolnym 2018/2019 rodzice i uczniowie mogą korzystać z dziennika elektronicznego, 

który jest formą sprawowania przez rodzica bezpośredniej kontroli postępów edukacyjnych, 

frekwencji dziecka oraz umożliwia uzyskanie informacji o zrealizowanych tematach lekcji – w 

przypadku nieobecności dziecka lub zadaniach domowych do wykonania. Za pośrednictwem 

e-dziennika można komunikować się z wychowawcą i nauczycielami w ważnych dla rodzica 

sprawach. 

6. Uczeń oceniany jest według skali procentowej (sprawdziany, testy, kartkówki): 

 

Sprawdziany, testy, kartkówki    

0 – 29 % niedostateczny   

30 – 49 % dopuszczający   

50 – 69 % dostateczny   

70 – 89 % dobry    

90 – 95 % bardzo dobry   

96 – 100 % celujący  

  

KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 Ocenę śródroczną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na trzy dni przed terminem 

klasyfikacji na koniec półrocza (rocznej). 

 O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz 

wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. 

  Ocenę śródroczną/roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen cząstkowych w 

ciągu całego półrocza/roku. 
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