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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PLESZEWIE 

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

Wstęp 

Reforma oświaty kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, nie-

zależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego zawodu. W nauczaniu przedmiotów przyrodniczych spraw-

dzaniem i ocenianiem należy więc objąć nie tylko umiejętności związane ściśle z przedmiotem, ale także związane 

z jego walorami ogólnokształcącymi. Wiele ważnych osiągnięć może być ocenianych tylko opisowo i to w czasie 

dłuższym niż jeden okres. Tradycyjne odpytywanie przy tablicy powinno być zastąpione ocenianiem w trakcie 

dyskusji, bo nauczyciel nastawiony na sterowanie przebiegiem uczenia się uczniów nie powinien oddzielać 

sprawdzania i oceniania od nauczania. 

Barbara Sagnowska, autor podręczników do fizyki 

I. Cele oceniania  

 Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. 

 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, i specjal-

nych uzdolnieniach ucznia 

1) Kryteria ocen cząstkowych  

a) Do oceniania prac pisemnych wykorzystuje się skalę procentową: 

Ocena przedział procentowy opis słowny 

Celująca 〈95%; 100%〉 95 % lub więcej 

bardzo dobra ⟨85%; 95%) 85% lub więcej i mniej niż 95% 

Dobra ⟨70%; 85%) 70% lub więcej i mniej niż 85% 

Dostateczna ⟨50%; 70%) 50% lub więcej i mniej niż 70% 

Dopuszczająca ⟨35%; 50%) 35% lub więcej i mniej niż 50% 

Niedostateczna ⟨0%; 35%) mniej niż 35% 

b) Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, przy czym nie każda odpowiedź ucznia 

musi być oceniania: 

bezbłędna, samodzielna, oryginalna  stopień celujący, 

bezbłędna, samodzielna, wyczerpująca        stopień bardzo dobry, 

bezbłędna, samodzielna, niepełna               stopień dobry, 

z błędami, samodzielna, niepełna                      stopień dostateczny, 

z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna          stopień dopuszczający, 

nieudzielenie odpowiedzi mimo pomocy nauczyciela bądź stwierdzenie 

niesamodzielności odpowiedzi     

 stopień niedostateczny. 
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c) Szczegółowy opis założonych osiągnięć ucznia opracowano przed rozpoczęciem roku szkolnego  

i umieszczono na stronie internetowej Szkoły w zakładce Wymagania edukacyjne.   

d) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

i) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

ii) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 

iii) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opi-

nii; 

iv) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. i–iii, który jest objęty pomocą psycho-

logiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nau-

czycieli i specjalistów, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty. 

e) Przedmiotem oceny są w równym stopniu wiadomości jak i umiejętności uczniów.  

f) Minimalna liczba ocen uzyskanych w semestrze równa jest liczbie godzin realizowanych tygodniowo 

„plus” dwie. 

2) Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia śródrocznego i 

rocznego.  

3) Stopnie mają różne wagi, czyli liczby określające orientacyjny wkład pracy ucznia w uzyskanie tej oceny. 

Stosowane są następujące wagi:  

1 – niski stopień trudności uzyskania oceny 

2 – 3 – średni stopień trudności uzyskania oceny  

4 – 5 – wysoki stopień trudności uzyskania oceny 

Rodzaj pracy  Waga 

Sprawdzian 

Osiągnięcia w przyrodniczych konkursach międzyszkolnych 

Ogólna postawa ucznia 

4 – 5 

Kartkówka 

Test powtórzeniowy 

Ćwiczenia praktyczne 

Prace długoterminowe 

2 – 3 

Pozostałe formy pracy 1 

Oceny klasyfikacyjne są średnią ważoną ocen cząstkowych. 

III. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, ich zakres i częstotliwość.  

Oceny są przyznawane za realizację przez ucznia określonych form 

1) Formy ustne: 
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a) zbiorowa dyskusja może być podstawą do indywidualnych ocen uczniów; inicjatorem dyskusji jest zwy-

kle nauczyciel, ale może być nim także uczeń, który przeczytał lub zauważył coś mającego związek z 

opracowywanymi na lekcjach treściami; nauczyciel kieruje dyskusją, równocześnie oceniając wystąpie-

nia poszczególnych uczniów, 

b) wypowiedź samodzielna obejmująca wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów (notatki z zeszytu, 

wiadomości z podręcznika, zadanie domowe). 

2) Formy pisemne: 

a) sprawdzian: 

 sprawdzian zapowiadany jest z tygodniowym wyprzedzeniem,  

 obejmuje większą partię materiału, np. dział fizyki, 

 każdy uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu (w przypadku nieobecności ucznia, termin pisania 

sprawdzianu ustala nauczyciel); nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje wpisaniem 

do dziennika stopnia niedostatecznego, 

 każdy uczeń, który otrzymał stopień niedostateczny zobowiązany jest do powtórnego pisania spraw-

dzianu, 

 poprawić sprawdzian może każdy uczeń, 

 stopień z poprawy zostaje wpisany do dziennika jako kolejny ze stopni; za ostateczną ocenę sprawdzianu 

przyjmuje się średnią arytmetyczną obu ocen, 

 uczeń może przystępować do poprawy sprawdzianu tylko jeden raz, 

 termin poprawy wyznacza nauczyciel (poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od przedstawienia klasie 

wyników sprawdzianu), 

 poprawa odbywa się poza godzinami lekcyjnymi, w trakcie dyżuru pedagogicznego nauczyciela, 

b) kartkówka: 

 forma krótka (często niezapowiadana) równoznaczna z odpowiedziami ustnymi, 

 obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, 

 nie można jej poprawiać, 

 trwa maksymalnie 20 minut, 

c) minikartkówka: 

- kartkówka z podstaw nauk przyrodniczych np. ze znajomości symboli chemicznych; na jedną ocenę skła-

dają się punkty z kilku minikartkówek, 

d) testy powtórzeniowe dla III klas gimnazjalnych; jest to forma kartkówki z zagadnień omawianych na 

zajęciach dodatkowych lub samodzielnie powtarzanych przez ucznia; 

e) karty pracy: 

 są niezapowiedziane, 

 obejmują materiał z poprzednich lub z bieżącej lekcji; często wymagają przeprowadzenia, a także opisu 

doświadczenia i wyciagnięcia na jego podstawie wniosków, 

 wypełniają je uczniowie korzystając z podręczników, zeszytów i (lub) kalkulatorów, samodzielnie lub w 

grupie (decyduje nauczyciel), 
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 podczas grupowej pracy z tekstem i wykonywania doświadczeń oceniane są pomysły, wiedza, umiejęt-

ności współpracy, zaangażowanie, talenty manualne; ocenia się uczniów w rolach lidera, sekretarza, pre-

zentera. 

3) Inne formy podlegające ocenie: 

a) „samosprawdzanie”, czyli samokontrola; nauczyciel ocenia tę pracę m.in. na podstawie notatek ucznia 

(również e-notatek): 

- samodzielne rozwiązania zadań ze zbiorów zadań z podanymi odpowiedziami (uczeń ocenia, jaki procent 

zadań potrafi rozwiązać);  

- samodzielna praca z interaktywnymi programami komputerowymi (uczeń kontroluje liczbę niezbędnych 

wskazówek i objaśnień, z których musi korzystać), 

 ćwiczenia praktyczne: wykonywanie doświadczeń domowych według instrukcji z podręcznika, omówie-

nie i ocena wyników; przygotowywanie pomocy naukowych, przyrządów pomiarowych i modeli wyko-

rzystywanych na lekcjach,  

 sporządzanie i analizowanie wykresów, 

 interpretowania zjawisk przyrodniczych, 

b) ogólna postawa ucznia: 

- ocena uwzględniająca potrzeby i możliwości ucznia, udział w zajęciach pozalekcyjnych (kółko przed-

miotowe, zajęcia wyrównawcze), pomoc koleżeńską, przygotowywanie się do zajęć; może być wysta-

wiana maksymalnie jeden raz w okresie, 

c) osiągnięcia w międzyszkolnych konkursach przyrodniczych, 

d) aktywność na lekcji: 

- zapisywana podczas lekcji w dzienniku przy pomocy znaku „+”, 

- za cztery plusy uczeń uzyskuje cząstkową ocenę celującą, 

e) różne formy wypowiedzi, w tym szczególnie uwzględniające umiejętność opisywania wykonanych do-

świadczeń, rozwiązywania zadań rachunkowych,  

f) prace długoterminowe: 

 referaty, 

 prezentacje multimedialne, 

 projekt edukacyjny, 

 zielniki, 

g) prowadzenie zeszytu: 

 oceniana będzie estetyka i systematyczność w prowadzeniu notatek oraz poprawność rozwiązania zadań 

domowych lub zadań rozwiązywanych samodzielnie na lekcjach; notatki, np. wypełniony zeszyt ćwiczeń 

czy rozwiązania zadań, mogą być także dla nauczyciela źródłem wiedzy o osiągnięciach ucznia. 

IV. Nieprzygotowanie się do zajęć 

1) Uczeń ma prawo zgłosić (na początku zajęć) nieprzygotowanie do lekcji (wpis „np” do dziennika) np. brak 

zeszytu, brak zadania domowego, nieprzygotowanie się do zajęć.  

 Liczba nieprzygotowań jest równa liczbie lekcji z przedmiotu w tygodniu. 

 „Np” ponad limit lub brak zgłoszenia nieprzygotowania skutkuje stopniem niedostatecznym.  
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 Nie można zgłosić nieprzygotowania w dniu, w którym odbędzie się sprawdzian, powtórka lub zapowie-

dziana kartkówka.  

2) Uczeń ma obowiązek zgłosić (na początku zajęć) nieprzygotowanie się do lekcji spowodowane nieobecnością 

w szkole dłuższą niż 1 tydzień.  

 Takie nieprzygotowanie nie skutkuje stopniem niedostatecznym ani wpisem „np” do dziennika.  

 W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie czas potrzebny uczniowi na uzupełnienie zaległości 

nauczyciel ustala indywidualnie. 

3) Z odpowiedzi ustnych zwolnieni są dyżurni pod warunkiem, że wywiązują się ze swoich obowiązków (przy-

gotowanie do zajęć tablicy, kredy itp.). 

4) Do odpowiedzi uczniowie będą wyznaczani losowo. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy spóźnili się na lek-

cję i dyżurni, którzy nie przygotowali sali lekcyjnej do zajęć. 

5) Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego mają wpływ na klasyfikacyjną ocenę z zajęć edu-

kacyjnych i zachowania. 

V. Terminy zwrotu prac pisemnych i zasady ich udostępniania 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu poprawionej pracy w ciągu 14 dni od chwili jej napisania. W przy-

padku nieobecności nauczyciela w szkole, termin zwrotu prac przedłuża się o liczbę dni jego nieobecności. 

2) Każda następna forma pisemna w postaci sprawdzianu lub pracy klasowej może odbyć się po zwrocie uprzed-

nio napisanych prac. Jeżeli nauczyciel nie odda prac pisemnych w wyznaczonym terminie, może wpisać 

stopnie do dziennika tylko za zgodą ucznia. 

3) Oceniający każdorazowo informuje ucznia o stawianej ocenie i uzasadnia ją zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

4) Każdą pracę pisemną uczeń otrzymuje do wglądu. Po zapoznaniu z oceną zobowiązany jest zwrócić ją nau-

czycielowi, który przechowuje pracę do końca roku. 

5) Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac pisemnych swego dziecka podczas dyżuru nau-

czyciela danego przedmiotu lub w innym terminie, uzgodnionym przez obie strony. 

VI.  Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej  

1) Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie z poszczególnych obsza-

rów działalności wg ich wag.  

2) Oceny śródroczne i roczne są średnią ważoną ocen cząstkowych i wystawiane są na podstawie poniższej 

skali: 

Średnia ważona Ocena śródroczna lub roczna 

⟨1,00 − 1,56) niedostateczny 

⟨1,56 − 2,56) dopuszczający 

⟨2,56 − 3,56) dostateczny 

⟨3,56 − 4,56) dobry 

⟨4,56 − 5,56) bardzo dobry 

⟨5,56 − 6,00⟩ celujący 

VII. Postanowienia końcowe 

1) Po każdym roku szkolnym następuje ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania z Przedmiotów Przy-

rodniczych 

2) O kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Statut Szkoły. 


