KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY:
KLASY IV – VI
Umiejętności i wiedza uczniów z zakresu poznanego materiału z przedmiotu przyroda będą sprawdzane na lekcjach lub zajęciach
terenowych w formie odpowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzianów oraz zleconych przez nauczyciela prac długoterminowych np. album,
referat, prezentacja, eksperyment, zielnik itp.
1. Sprawdzian wiadomości obejmujący większy zakres materiału, np. dział programowy, będzie zapowiedziany i zapisany przez
nauczyciela w e-dzienniku co najmniej tydzień wcześniej. Zostanie też określona tematyka, którą sprawdzian lub test obejmie.
Prace pisemne po ocenieniu przez nauczyciela zostaną rozdane uczniom do wglądu na lekcji. Rodzice będą mogli obejrzeć
sprawdziany podczas zebrań i konsultacji indywidualnych.
2. Kartkówka obejmująca wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziana wcześniej i może być
przeprowadzona na każdej lekcji.
W przypadku nieobecności ucznia podczas pisania sprawdzianu lub kartkówki, po ustaleniu z nauczycielem uczeń napisze pracę lub
odpowie w innym terminie.
3. Nauczyciel poinformuje ucznia, jego rodziców o uzyskanej ocenie ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, zadania
praktycznego przez wpis do e-dziennika.
Punktacja za prace pisemne-testy, sprawdziany całogodzinne oraz kartkówki i inne:
100%
- celujący
99 – 91%
- bardzo dobry
90 – 76%
- dobry
75 – 51%
- dostateczny
50 – 35%
- dopuszczający
34- 0%
- niedostateczny
Ocena za sprawdzian jest sumą punktów, obliczoną procentowo (wg kryteriów), z zaokrągleniem do 0,5 p. Za kartkówki i krótsze formy
sprawdzianu wiedzy uczeń może otrzymać maksymalnie ocenę bardzo dobrą.
4. Podczas odpowiedzi ustnych wymagana będzie znajomość zdobytej dotychczas wiedzy i umiejętności
z przedmiotu. Wymagania na poszczególne stopnie zawarte są w rocznym planie wynikowym z przedmiotu przyroda.
Na stopień bardzo dobry i dobry wymagane będą wiadomości z poziomu ponadpodstawowego, przy czym na stopień bardzo dobry
wymagane będą wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu ponadpodstawowego. Na stopień dobry uczeń może nie opanować
niektórych treści z tego poziomu. Stopień dostateczny i dopuszczający określają wymagania z poziomu podstawowego. Na stopień
dostateczny wymagane będą wszystkie umiejętności wyszczególnione w poziomie podstawowym. Stopień dopuszczający otrzyma uczeń,
który posiądzie niepełną wiedzę z poziomu podstawowego. Na stopień niedostateczny oceniony zostanie uczeń, który nie opanuje wymagań
z poziomu podstawowego. Aby otrzymać stopień celujący uczeń musi posiadać wiedzę i umiejętności poziomu ponadpodstawowego,
a ponadto powinien:
brać aktywny udział w konkursach organizowanych w szkole i poza nią, osiągać sukcesy,
uczestniczyć w zajęciach kółka przyrodniczego lub innych dodatkowych zajęciach z przedmiotu,
interesować się tematyką przyrodniczą oraz samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia,
podejmować się dodatkowych zadań.
5. Do stopni uzupełniających należą:
 stopień za zeszyt ćwiczeń
 stopień za prace domowe
 stopień za aktywność na lekcji (cztery plusy lub cztery minusy).
Stopień bardzo dobry za aktywność (cztery plusy) będzie mógł otrzymać uczeń za:
a) czynny udział w lekcji
b) wykonanie dodatkowych prac
c) przyniesienie i zaprezentowanie materiałów dotyczących tematu lekcji.
Stopień niedostateczny (cztery minusy) otrzyma uczeń, który:
a) nie odrabia zadań domowych
b) nie jest przygotowany do lekcji z powodu braku zeszytu ćwiczeń
c) nie pracuje podczas lekcji zgodnie z poleceniem nauczyciela.
Plusy i minusy zdobyte w I semestrze „nie przechodzą” na semestr II.
Uczeń nieprzygotowany do lekcji lub nie mający zadania domowego z ważnych powodów, nie otrzyma minusa, jeżeli poinformuje o tym
nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji na podstawie pisemnego usprawiedliwienie rodziców.
W takim też wypadku nie będzie pisał on ewentualnej, nie zapowiedzianej wcześniej kartkówki.
Uczeń, który opuścił lekcje z powodu choroby jest zobowiązany uzupełnić braki (ćwiczenia) w terminie ustalonym
z nauczycielem np. przy jednym tygodniu nieobecności- tydzień na uzupełnienie.
Nie zgłoszenie braku zadania, zeszytu ćwiczeń czy nieprzygotowania do zajęć przed lekcją skutkuje oceną niedostateczną.

Informacje dotyczące uzyskanych ocen, zapowiedzianych testów, sprawdzianów itp. znajdą się
w e-dzienniku. Uzyskane przez ucznia plusy i minusy będą na bieżąco zapisywane w dodatkowej dokumentacji nauczyciela, o czym
każdorazowo uczeń zostanie poinformowany.
Stopnie ze sprawdzianów, testów, kartkówek, odpowiedzi uczniowie będą mogli poprawić odpowiadając ustnie lub pisemnie z zakresu
materiału, który obowiązywał.
Obydwie otrzymane oceny (początkowa i poprawiona), są wpisywane do e-dziennika i liczona jest ich średnia.
Termin poprawy stopnia upływa po dwóch tygodniach od momentu oddania sprawdzonych prac.
W przypadku uzasadnionej nieobecności termin zostanie odpowiednio wydłużony.
Poprawa odbywać się będzie po lekcjach w ustalonym przez nauczyciela czasie.
Decydujące znaczenie przy wystawieniu stopnia śródrocznego lub rocznego będzie miała średnia stopni podstawowych uzyskanych ze
sprawdzianów, testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.
Stopnie dodatkowe za zadania domowe, zeszyt ćwiczeń, prace dodatkowe i aktywność będą mogły podwyższyć lub obniżyć stopień na
koniec semestru lub roku szkolnego. Uczeń powinien uzyskać przynajmniej 3 takie stopnie w ciągu semestru.
Formy sprawdzania wiadomości mogą być stosowane zamiennie, np. zamiast pisemnego testu uczeń będzie mógł odpowiadać ustnie z
ustalonego zakresu materiału.
Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną i ustala się ją w następujący sposób:
Średnia ocen podstawowych
5,5 i wyżej

5,4-5,1

5,0-4,6
4,5
4,1-4,4
4,0-3,6
3,5
3,4-3,1

3,0-2,6

2,5
2,4-2,1
2,0-1,6
1,5
1,4-1,0

Średnia ocen dodatkowych
5,1 i wyżej
5,0-4,5
4,4 i niżej
5,6 i wyżej
4,0-5,5
3,9 i niżej
4,5 i wyżej
4,4 i niżej
5,0 i wyżej
4,9 i niżej
3,0 i wyżej
2,9 i niżej
3,0 i wyżej
2,9 i niżej
4,0 i wyżej
3,9 i niżej
5,1 i wyżej
5,0-2,1
2,0 i niżej
3,0 i wyżej
2,9 -2,1
2,0 i niżej
3,0 i wyżej
2,9 i niżej
4,0 i wyżej
3,9 i niżej
1,6 i wyżej
1,5 i niżej
1,6 i wyżej
1,5 i niżej
2,0 i wyżej
1,9 i niżej

Ocena ostateczna
6
5
4
6
5
4
5
4
5
4
4
3
4
3
4
3
4
3
2
3
3
2
3
2
3
2
2
1
2
1
2
1

Na koniec semestru (roku) uczeń nie będzie mógł dodatkowo odpowiadać, by uzyskać wyższą ocenę.

