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Przedmiotowy system oceniania  został opracowany w oparciu o: 

1. Podstawę programową, 

2. Program nauczania biologii – Puls Życia autorstwa Anny Zdziennickiej, 

3. Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery autorstwa 

Teresy Kulawik i Marii Litwin, 

4. „Tajemnice przyrody” – program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej 

autorstwa Jolanty Golanko, 

5. Statut i WSO, 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów. 

Cele oceniania: 

- Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych, 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z przedmiotu i postępach 

w tym zakresie, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu, 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

- przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

1. Dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), np. swobodna wypowiedź na 

określony temat, umiejętność wnioskowania przyczynowo – skutkowego itp. Przy 

odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiałuz trzech ostatnich lekcji, w przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego działu. 

- prace pisemne:  



1) kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie 

pięciu ostatnich lekcjach (nie muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą) trwająca do 15 

minut; 

2) sprawdziany podsumowujące poszczególne działy, lub klasówka obejmująca większą 

partię materiału określoną przez nauczyciela. Sprawdzian oraz jego formę nauczyciel 

zapowiada co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; 

3) sprawdziany okresowe: semestralne  lub całoroczne, jeżeli jest taka potrzeba. 

2. Praca i aktywność na lekcji; 

3. Praca projektowa; 

4. Praca domowa; 

Zasady oceniania: 

- bieżące ocenianie dokonywane jest systematycznie; 

- w trakcie oceniania nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego;  

- przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może 

on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 

- uzasadnienie formułowane jest w sposób życzliwy dla ucznia i uwzględnia jego wysiłek               

w  uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 

- w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet; 

- szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. 

- pisemne sprawdziany obejmujące większe partie materiału, trwają jedną godzinę lekcyjną i 

poprzedzone są lekcją powtórzeniową; 

- planowany sprawdzian zapisanyjest w dzienniku, z tygodniowym wyprzedzeniem; 

- sprawdziany pisemnesą sprawdzane i omawiane z uczniami w ciągu dwóch tygodni od dnia 

napisania pracy; 



- uczeń, który opuścił sprawdzian pisemny z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę 

niedostateczną, powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych 

uczniów; 

- w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może 

wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie 

nieobecności ucznia; 

-progi procentowe poszczególnych stopni szkolnych przy ocenianiu prac pisemnych: 

 100% - stopień celujący 

 99% – 91% – stopień bardzo dobry, 

 90 % – 75% – stopień dobry, 

 74% – 50% – stopień dostateczny, 

 49% – 30% – stopień dopuszczający, 

 29% – 0% – stopień niedostateczny. 

- oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1 – 6. W ciągu semestru uczeń powinien 

uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowe, w tym co najmniej dwie z pracy pisemnej; 

- ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie w skali: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny; 

- klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym 

największe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są oceny z 

odpowiedzi ustnych i z kartkówek. Inne oceny mają charakter wspomagający; 

- uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji jeden raz w ciągu 

semestru braku przygotowania do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji 

powtórzeniowych); 

- w przypadku dłuższej nieobecności w szkole (dwa tygodnie lub więcej), uczeń jest 

usprawiedliwiony w przypadku nieprzygotowania do lekcji, w tej sytuacji nauczyciel wraz z 

uczniem ustalają okres czasu na  nadrobienie zaległości. 



Zasady poprawiania ocen: 

- uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu w ciągu 

dwóch tygodni od ich zwrotu. Termin poprawy ustalany jest w porozumieniu z nauczycielem. 

Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się ocenę poprawioną, a ocena                  

z poprawy jest oceną ostateczną. 

- uczeń może również poprawić inne oceny, ale w uzgodnieniu z nauczycielem. 

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne: 

- Uczniowie posiadający informację o obniżeniu wymagań edukacyjnych otrzymują ocenę 

dopuszczającą po uzyskaniu 20% punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki. 

- W przypadku uczniów posiadających opinię poradni o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań 

i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 

- Uczniom posiadającym opinię o wydłużeniu czasu pracy wydłuża się czas prac pisemnych 

lub przewiduje się mniejszą ilość zadań. 

- Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki                               

i sprawdziany ustnie 

Sposoby informowania uczniów i rodziców: 

- Na początku roku szkolnego podczas pierwszej lekcji przedmiotu nauczyciel zapoznaje 

uczniów z przedmiotowym systemem oceniania i z wymaganiami edukacyjnymi na 

poszczególne stopnie. 

- Rodzice są zapoznawani z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na pierwszym spotkaniu                   

z rodzicami. 

- Uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanej ocenie z przedmiotu na miesiąc przed 

końcem pierwszego półrocza i końcem roku. 

- Oceny są jawne, oparte o opracowane kryteria. 



- Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu podczas lekcji, 

rodzice zaś na życzenie na terenie szkoły podczas wywiadówek lub w innym uzgodnionym                

z nauczycielem terminie. 

- Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

wykraczające poza program; 

- uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na 

szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania, ale opanował je na 

poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem 

rozszerzeń programowych); 



- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści 

zawartych w podstawie programowej; 

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 

ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem 

rozszerzeń programowych). 

 

 


