Przedmiotowy System Oceniania
Przyroda w klasie 4

Ocenie podlegają: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia praktyczne,
praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.
1. Prace klasowe, sprawdziany przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości
i umiejętności ucznia z zakresu danego działu.
• Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu.
• Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres programowy.
• Każdą pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (lub dwie lekcje), podczas której nauczyciel zwraca uwagę
uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia
z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.
• Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
• Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15
minut.
3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając odpowiedź ustną,
nauczyciel bierze pod uwagę:
• zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
• prawidłowe posługiwanie się pojęciami,
• zawartość merytoryczną wypowiedzi,
• sposób formułowania wypowiedzi.
4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez
ucznia podczas lekcji.
• Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela.
• Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność i poprawność wykonania.
5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów.
• Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź
ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
Plusy będą wpisywane z tyłu zeszytu. Po otrzymaniu plusa uczeń na koniec lekcji podchodzi z zeszytem do
nauczyciela po jego podpisanie. Plusy nie podpisane na bieżąco przepadają.
• Zebranie pięciu plusów przekłada się na wpisanie oceny bardzo dobrej do dziennika.
6. Ćwiczenia praktyczne obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je,
nauczyciel bierze pod uwagę:
• wartość merytoryczną,
• dokładność wykonania polecenia,
• staranność,
• w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia.
7. Prace dodatkowe obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane
indywidualnie lub zespołowo, wykonanie pomocy naukowych, prezentacji. Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel
bierze pod uwagę m.in.:
• wartość merytoryczną pracy,
• estetykę wykonania,
• wkład pracy ucznia,
• sposób prezentacji,
• oryginalność i pomysłowość pracy.
8. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych.
• za zdobycie przez ucznia min. III miejsca w szkolnym , międzyszkolnym, ogólnopolskim konkursie
przedmiotowym uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

Umowy i ustalenia:
1. W ciągu semestru uczeń ma prawo zgłoszenia 2 razy nieprzygotowania do lekcji bez podania powodu (nie dotyczy
sprawdzianów).
Poprzez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się : nieodrobienie pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi
ustnej, brak zeszytu i książek przedmiotowych.
2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
3. Za niezgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
4. Prace klasowe, sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch
tygodni.
5. Oceny z prac pisemnych wynikają z ilości otrzymanych przez ucznia punktów wg następujących przedziałów:
100%
ocena celująca
99% – 91%
ocena bardzo dobra
90% – 75%
ocena dobra
74% – 51%
ocena dostateczna
50% – 31%
ocena dopuszczająca
0% – 30%
ocena niedostateczna.
6. Jeśli uczeń opuści prace klasową, sprawdzian czy kartkówkę z przyczyn losowych, to powinien zaliczyć ją nie
później niż w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
7. Uczeń, który unika prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, nie przychodzi w określone dni na napisanie
zaległych prac pisemnych lub mimo obecności w szkole odmawia wykonania zadań otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Korzystanie w trakcie sprawdzianów z niedozwolonych pomocy lub konsultowanie się z kolegami jest podstawą do
wystawienia oceny niedostatecznej.
9. Uczeń może poprawić tylko ocenę otrzymaną ze sprawdzianów. Oceny poprawiane są w terminie do dwóch tygodni
od ich wystawienia. Do dziennika wpisywana będzie każda ocena uzyskana z poprawy.
10.Uczeń nieobecny na zajęciach musi uzupełnić wiedzę z zajęć, braki w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń
powstałe w trakcie jego nieobecności.

