Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 4-6
Nauczyciel: Joanna Hanzel , Izabela Bartnicka
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności:

Forma sprawdzania

Pozio
m
główn
y

Prace klasowe (testy) obejmujące cały dział – zapowiedziane co najmniej tydzień
wcześniej
Odpowiedzi ustne (wiadomości z 3 ostatnich lekcji), pytania zadawane wg kolejności:
łatwe (na ocenę: 2-3), trudniejsze (na 4) i trudne (na 5). Jeżeli uczeń prawidłowo
odpowie otrzymuje dodatkowe (na 6).
Prace pisemne (dłuższe) wykonane samodzielnie
Prace graficzne wykonane samodzielnie (np. plakat, zielnik, album, referat) są oceniane
wg następujących kryteriów: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna,
wykorzystanie dodatkowych źródeł wiedzy, sposób prezentacji, estetyka i terminowość
wykonania.
Proste doświadczenia i eksperymenty
Kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane z 1-3 ostatnich lekcji)

Pozio
m
Uzup
ełniaj
ący

Prace domowe w zeszycie ćwiczeń i przedmiotowym (oceniane 1-2 razy w semestrze)
Prace grupowe (karty pracy, plakaty, zielniki, albumy itp.)
Aktywność na zajęciach

Jeśli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (teście, pracy klasowej) z przyczyn losowych:
Powinien napisać go nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
Jak oceniam:
prace domowe

działania na zajęciach

Ocenie podlegają niektóre zadania wymagające
samodzielnej pracy, uważnej analizy tekstu lub
skorzystania z dostępnych źródeł wiedzy. Brak
zadania oznacza ocenę niedostateczną.
A jeśli uczeń jest nieprzygotowany do zajęć
niegotowość do odpowiedzi ustnej):

Oceniany jest aktywny udział w lekcji (np.
odpowiedzi na zadane pytania, poprawne
wykonywanie ćwiczeń), przyniesienie sprzętu
lub pomocy dydaktycznych na lekcję.
(np. brak pracy dom., brak wyposażenia,

Uczeń ma prawo do 3 nieprzygotowań do lekcji w semestrze (robi to przed rozpoczęciem zajęć), za
wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Po wyczerpaniu limitu uczeń otrzymuje
ocenę niedostateczną.
Zasady poprawiania ocen:
Uczeń ma prawo do poprawy ocen (z wyjątkiem bardzo dobrej) ze sprawdzianu, kartkówki i
odpowiedzi ustnej w terminie 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu, kartkówki bądź otrzymania
oceny z odpowiedzi ustnej. Ma prawo do jednorazowego poprawiania oceny. Przy poprawianiu
ocen w 2 terminie kryteria oceniania nie zmieniają się.
Prace pisemne- punktacja wg skali:
Bardzo dobry- 81-100%
Dobry- 61-80%
Dostateczny- 41-60%
Dopuszczający- 21-40%
Niedostateczny- 0-20%

Wszelkie braki należy uzupełniać, nieobecność ucznia nie usprawiedliwia braków
w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeń.
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