
PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA Z PRZYRODY I GEOGRAFII 

 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegać będą: 

 sprawdziany pisemne, 

 kartkówki, 
 odpowiedź ustna, 

 aktywność na lekcji, 

 zadania domowe, 
 zadania dodatkowe 

 konkursy szkolne, międzyszkolne  i wojewódzkie, 

 inne formy pracy pozalekcyjnej (np. udział w programach edukacyjnych i projektach) 

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Sprawdziany pisemne po każdym dziale ( testy wyboru, test zadań otwartych i zadania z luką,  w których 
oceniana jest wiedza z danego zakresu, zrozumienie zagadnień, umiejętność logicznego myślenia, poprawność 

języka, porządek i estetyka zapisu). Każdy sprawdzian zapowiedziany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Zawiera materiał z opracowanego działu powtórzony i utrwalony na lekcji powtórzeniowej.  

2. Kartkówki - w których sprawdzana jest zawartość merytoryczna wiadomości z trzech ostatnich tematów 

lekcyjnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i będą pisane jednokrotnie. 

3. Na poprawę prac pisemnych nauczyciel ma dwa tygodnie. 

4. Kontrola prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.. Przy kontroli bierze się pod uwagę 

kompletność wpisów tematów lekcyjnych, notatek  i prac domowych, estetykę prowadzenia zeszytu. 

Nauczyciel poprawia błędy ortograficzne i stylistyczne. 

5. Za aktywność na lekcjach uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

6. Za udział w konkursach i wysoki wynik uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 6. 

7. Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku 
w postaci znaku( - ) 

i nie wpływa na ocenę semestralną lub końcoworoczną. Po wykorzystaniu ustalonego limitu ( tj. za trzecim 

razem) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną tylko z testu w ciągu tygodnia. W przypadku, gdy uczeń nie 

pisał sprawdzianu (nieobecność w szkole) zobowiązany  jest do jego napisania w terminie tygodnia od jego 

powrotu do szkoły.  

9. Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole, chyba, że uczeń sam zgłosi się do odpowiedzi.  

10. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas pracy pisemnej, otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może 
poprawić. Za ściąganie uważa się korzystanie z podręcznika, zeszytu  i innych materiałów pisanych ( ściągi) 

oraz podpowiedzi innych uczniów. 

11. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny. Testy oddawane 
są nauczycielowi, kartkówki uczeń zachowuje w kopercie wklejonej na końcu zeszytu. 

12. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych czy zaliczeniowych. 

13. Wszystkie otrzymane przez ucznia oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego. 

14. Sposoby oceniania sprawdzianów i kartkówek: 

100% - celujący 

99-90% - bardzo dobry 
89-71% - dobry 

70-50% - dostateczny 

49-31% - dopuszczający 
30% - niedostateczny 

W razie potrzeby nauczyciel może zmienić punktację na korzyść ucznia. 

 

 

Formy informowania rodziców  
1) Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego nie później niż do końca września informuje uczniów oraz 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych: sposobach sprawdzania osiągnięć i kryteriach oraz warunkach i trybie 
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu.  

2) Informacje o wiedzy, postępach, umiejętnościach i zachowaniu ucznia na lekcji przyrody nauczyciel przekazuje 

rodzicom poprzez : 



-  zapisy w  zeszycie ćwiczeń,  
-  zapisy w zeszycie przedmiotowym,  

-  konsultacje indywidualne z rodzicami,  

-  wychowawcę klasy, informując o poziomie wiedzy, umiejętnościach, o postępach oraz uzdolnieniach.  

 
PSO z geografii obowiązuje na cały etap nauki przedmiotu w szkole podstawowej. 

 

 
 

PSO opracowała  

Grażyna Osuch 


