PRZYRODA
SYSTEM OCENIANIA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Ocenianie wiadomości i umiejętności
a) Wiadomości przedmiotowe:
zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw programowych.
b) Umiejętności przedmiotowe:
planowanie prostych eksperymentów;
analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów;
gromadzenie i prezentowanie informacji;
dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych;
porównywanie i wnioskowanie;
wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie;
c) Umiejętności ponad przedmiotowe:
praca w grupie, dyskusja;
aktywność na lekcji;
odpowiedzialność za podjęte zadania;

2. Formy oceniania
•

Odpowiedzi ustne– obowiązują wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji

•

Prace pisemne: kartkówki, sprawdziany.

Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i określany jest zakres
sprawdzanej wiedzy i umiejętności. Każdy sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną uczeń ma
obowiązek poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Obejmują 1-3 jednostek tematycznych i mogą być poprawiane tylko w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej.
•

Prace domowe (zeszyt ćwiczeń)– uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić brak pracy domowej.

•

Aktywność– na lekcji uczeń może oprócz oceny uzyskać również „plus”, 5 plusów ocena- bardzo dobra.

•

Prezentacje multimedialne oraz dodatkowe prace np. referaty na dany temat, projekty

Uczeń ma prawo do 2 „nie przygotowań” do lekcji w semestrze.

3. Kryteria oceniania- Ocena sprawdzianu i kartkówek
Uczeń otrzymuje ocenę:
•

niedostateczną jeżeli uzyskał 0 – 34 % punktów możliwych do zdobycia;

•

dopuszczającą jeżeli uzyskał 35 – 50 % punktów możliwych do zdobycia;

•

dostateczną jeżeli uzyskał 51 – 74 % punktów możliwych do zdobycia;

•

dobrą jeżeli uzyskał 75 – 90 % punktów możliwych do zdobycia;

•

bardzo dobrą jeżeli uzyskał 91 - 100% punktów możliwych do zdobycia;

•

celującą jeżeli uzyskał 96 – 100 % punktów możliwych do zdobycia + zadanie dodatkowe

4. Sposób wystawiania oceny semestralnej
Przy wystawianiu stopnia na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę jego wagę
Wskaźnik
sprawdziany
kartkówka
odpowiedź ustna
zaangażowanie i praca na lekcji
prezentacje, projekty
zeszyt ćwiczeń
praca domowa

Waga
3 punkty
2 punkty
2 punkty
1 punkt
1 punkty
1 punkt
1 punkt

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
korzysta z dodatkowych źródeł informacji/ literatura popularnonaukowa, internet, programy komputerowe, własne obserwacje/ wnosząc własny wkład w przebieg zajęć,
bierze udział w pracy kół zainteresowań o tematyce przyrodniczej,
odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych /szkolnych i pozaszkolnych/
wykonuje ustalone z nauczycielem prace dodatkowe, prezentacje multimedialne, doświadczenia,
rozwiązuje zadania dodatkowe
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
bardzo dobrze opanował materiał podstawowy
aktywnie uczestniczy w lekcjach
dociera samodzielnie do źródeł i informacji podanych przez nauczyciela
w sposób samodzielny rozwiązuje problemy i zadania
starannie prowadzi ćwiczenia
poprawnie posługuje się poznanymi terminami przyrodniczymi
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
bardzo dobrze opanował materiał podstawowy
potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji
wykazuje umiarkowaną aktywność na lekcji
zadania o średnim stopniu trudności rozwiązuje samodzielnie, trudniejsze pod kierunkiem nauczyciela
starannie prowadzi ćwiczenia
poprawnie posługuje się poznanymi terminami przyrodniczymi
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował materiał zawarty w podstawach programowych pozwalający mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień
samodzielnie wykonuje zadania o niskim stopniu trudności
potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji przyrodniczej
potrafi w stopniu zadowalającym posługiwać się atlasem, mapą, planem
prowadzi ćwiczenia bez większych braków
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
opanował najprostsze wiadomości z podstaw programowych
posiada uzupełnione ćwiczenia
chętnie wykonuje zadania na miarę swoich możliwości
wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
nie opanował istotnych dla dalszego kształcenia wiadomości podstawowych
posiada duże braki w ćwiczeniach
nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań
nie odrabia zadań domowych
nie odróżnia podstawowych pojęć przyrodniczych

