PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
1. Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna
2. Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych i nie są ich średnią
arytmetyczną. Największe znaczenie mają oceny z prac klasowych, w drugiej kolejności odpowiedzi ustnej i
kartkówek. Pozostałe oceny są wspomagające
3. Prace pisemne- testy oceniające osiągnięcia semestralne lub roczne są oceniane na tych samych zasadach co
prace klasowe. Aby uzyskać odpowiednią ocenę uczeń musi wykazać swoją wiedzę na odpowiednim poziomie
na testach i pracach klasowych:
celująca:
95-100%
bardzo dobra
94-85 %
dobra
84-71 %
dostateczna
70-51 %
dopuszczająca
50-31 %
niedostateczna
30-0 %
Kartkówki i sprawdziany z mniejszej partii materiału:
bardzo dobra: 91-100%
dobra:
90-76%
dostateczna:
75-51%
dopuszczająca: 50-34%
niedostateczna: 33-0%
4. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej semestralnej w terminie wyznaczonym przez
nauczyciela
5. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze być nieprzygotowanym do zajęć lekcyjnych bez podania przyczyn –
nie dotyczy to sprawdzianów
6. Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej tydzień wcześniej podając zakres materiału
7. Prace klasowe są obowiązkowe:
 w przypadku gdy uczeń nie pisał pracy klasowej z uzasadnionych przyczyn ustala
z
nauczycielem ponowny termin /nie dłuższy niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły/
 w przypadku oceny niedostatecznej lub dopuszczającej termin poprawy ustala nauczyciel
w
porozumieniu z uczniem przed terminem kolejnej pracy klasowej. Dla wszystkich chętnych ustala się
jeden termin poprawy
8. Uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną lub dopuszczającą tylko jeden raz
9. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna
10. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika i brana pod uwagę przy wystawianiu oceny
semestralnej lub końcoworocznej
11. Prace domowe są sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej. Ocena jest wystawiana w dzienniku w
zależności od rodzaju wykonanej pracy- referat, odpowiedź, praca plastyczna lub inne formy
12. Ponad to są oceniane prace dodatkowe /nieobowiązkowe/ uczniów: pomoce dydaktyczne, zielniki, gazetki
oraz aktywność ucznia w czasie zajęć terenowych.
13. Dodatkowo jest oceniany udział w konkursach, olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych, jak również udział
w imprezach i akcjach
14. Jeżeli uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udziela pomocy
15. Nauczyciel powinien sprawdzać prace pisemne nie dłużej niż dwa tygodnie
16. Nauczyciel omawia z uczniami na początku każdego działu przewidywany plan badań osiągnięć uczniów
/wymagania programu, sposób oceny różnych form aktywności i osiągnięć w nauce/
17. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć dydaktycznych
określonych w planie nauczania w danym roku szkolnym
18. Nauczyciel wystawia ocenę końcową lub semestralną na podstawie następujących elementów:
 ocen bieżących: z odpowiedzi, kartkówek z ostatnich trzech lekcji, prac domowych
 ocen z zapowiedzianych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych z całości materiału, testów
 ocen z aktywności w czasie lekcji
 ocen za referaty, udział w konkursach itp.
19. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie PP objęci są innymi kryteriami np. większą ilością ocen z
odpowiedzi ustnych, inną punktacją z testów i sprawdzianów.

Do przedmiotowego systemu oceniania z przyrody są dołączone kryteria ocen dla poszczególnych
klas szkoły podstawowej.

