SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Marii Konopnickiej
W MIEJSKIEJ GÓRCE

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO
OCENIANIE Z PRZYRODY
DLA KLAS IV – VI
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OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN
a) stopień celujący (wymagania wykraczające – W) otrzymuje uczeń, który:


dysponuje wiedzą i umiejętnościami obowiązującymi w całej podstawie
programowej przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia, oraz



biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę
programową przedmiotu tej klasy,



osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, a także gminnych, powiatowych oraz
na wyższych szczeblach.

b) stopień bardzo dobry (wymagania dopełniające - D) otrzymuje uczeń, który:


opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową
przedmiotu w danej klasie, oraz



sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach oraz



bierze aktywny udział w lekcjach.

c) stopień dobry (wymagania rozszerzające - R) otrzymuje uczeń, który:


nie opanował w pełni zakres wiadomości określonych w podstawie
programowej przedmiotu w danej klasie, oraz



poprawnie stosuje wiadomości, wykonując samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,



jest aktywny na lekcjach.

d) stopień dostateczny (wymagania podstawowe - P) otrzymuje uczeń, który:
 niedokładnie opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej w danej klasie oraz
 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności,
e) stopień dopuszczający (wymagania konieczne - K) otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
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w ciągu dalszej nauki, oraz
 rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności,
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie
opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i
umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
oraz
 nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności.

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJETNOŚCI.
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
5. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
6. Krótkie sprawdziany (kartkówki) i odpowiedzi ustne (dotyczące trzech ostatnich
lekcji) nie muszą być zapowiadane.
7. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej lub innej pracy pisemnej w ustalonym
terminie jest zobowiązany tę pracę napisać w czasie ustalonym przez nauczyciela
(do dwóch tygodni). W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie,
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami
przyrody, w terminie do jednego tygodnia od dnia podania informacji o stopniu ze
sprawdzianu. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Obie oceny są brane pod uwagę
przy ustalaniu oceny półrocznej lub rocznej.
9. Oceny z pozostałych form sprawdzania pisemnej wiedzy ucznia jak również z
ustnych odpowiedzi z bieżącego materiału nie polegają poprawie i są ostateczne.
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10. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być
oceniany przez tydzień.
11. Jeśli uczeń na lekcji w czasie pracy pisemnej sprawdzającej jego wiedzę korzysta
z niedozwolonych pomocy (np. zeszyt, podręcznik, notatki, kalkulator, telefon
komórkowy, rozmowy z kolegami) wtedy ocena z pracy zostaje obniżona o jeden
stopień.
12. Uczeń otrzymuje ocenę cyfrową za:


prace klasowe,



sprawdziany,



kartkówki,



praca z mapą,



samodzielnie rozwiązanie zadań o większym stopniu trudności przy tablicy,



prace domowe o większym stopniu trudności,



udział w konkursach przyrodniczych,



wykonanie modeli przestrzennych.



doświadczeń przyrodniczych.

13. Uczeń otrzymuje „PLUS” za:
 aktywność na lekcji,
 prawidłowe podanie definicji,
 prawidłowe podanie nazw geograficznych
 rozwiązanie zadania o niewielkim stopniu trudności,
 za poprawnie wykonane zadanie domowe.
Za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
14. Uczeń otrzymuje „KPOPKĘ” za:
 brak zadania domowego (zgłoszonego nauczycielowi na początku lekcji),
 brak zeszytu przedmiotowego,
 nieprzygotowanie do lekcji,
Za trzy „KRPOKI” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
15. O braku zadania domowego uczeń informuje nauczyciela na początku danej lekcji.
Brak takiej informacji skutkuje oceną niedostateczną.
16. Prace klasowe i sprawdziany są oceniane według skali procentowej:


0 % - 30 % wiedzy

- stopień niedostateczny



31 % - 50 % wiedzy

- stopień dopuszczający
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51 % - 70 % wiedzy

- stopień dostateczny



71 % - 90 % wiedzy

- stopień dobry



91 % - 100 % wiedzy

- stopień bardzo dobry



100 % i zad. dodatkowe

- stopień celujący.

17. Krótkie sprawdziany dotyczące pojęć przyrodniczych, nazw geograficznych,
znajomości budowy organizmów, zamiany jednostek, przeliczanie długości dnia i
nocy, określanie współrzędnych geograficznych, będą oceniane według innych
zasad (podanych wcześniej uczniom przez nauczyciela).
18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
uzasadnia ustaloną ocenę bieżącą ustnie. W przypadku złożenia wniosku na piśmie
nauczyciel uzasadnia w terminie 3 dni ustaloną stopień w takiej samej formie.
19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
20. Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace pisemne do 31 sierpnia..
21. Nauczyciel

jest

zobowiązany

na

podstawie

pisemnej

opinii

poradni

psychologiczno – pedagogicznej (do tego upoważnionej) obniżyć wymagania
edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.
22. Stopień półroczny i roczny z przyrody nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych.
23. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte ZPO, rozstrzygane będą zgodnie z ZWO oraz
rozporządzeniami MEN.

5

