
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY W KL. IV

1. Uczeń na zajęcia przynosi : podręcznik , zeszyt ćwiczeń , zeszyt i wyposażony 
piórnik.

2. Kontroli i ocenie podlegają : prace pisemne , wypowiedzi ustne , aktywny udział 
w zajęciach.

3. Sprawdziany zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Kartkówka może być niezapowiedziana ( z jednej lub trzech ostatnich lekcji) lub 
zapowiedziana z ustalonej przez nauczyciela partii materiału.

5. Uczeń za aktywność może zdobyć plusy .Jeżeli zdobędzie sześć plusów jest to 
równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej.

6. Uczeń może otrzymać minus: za brak podręcznika , zeszytu , zeszytu ćwiczeń , 
nieodrobienia zadania domowego. Trzy minusy są równoznaczne z oceną 
niedostateczną.

7. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić  nieprzygotowanie do zajęć ( nie 
dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i innych zadań zapowiedzianych 
przez nauczyciela z wyprzedzeniem)

8. Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić nauczycielowi bezzwłocznie 
nauczycielowi po wejściu do sali. W przypadku nie zgłoszenia nieprzygotowania 
do zajęć przed lekcją , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

II. Przedmiotem oceniania są:

        1.   Wiadomości

        2.   Umiejętności

        3.   Postawa ucznia i jego aktywność

        4.   Podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy

        5.   Przygotowanie do zajęć

        6.   Zadania domowe. Zadania domowe wpisujemy w dzienniku elektronicznym.

        7.   Wszystkie prace pisemne oceniane są według następującej skali:

   



         a) 

         97 - 100% - celujący

         94 - 96% - bardzo dobry+

         90 - 93% - bardzo dobry

         86 - 89% - bardo dobry-

         80 - 85% - dobry+

         75 - 79% - dobry

         71 - 74% - dobry-

         65 - 70% - dostateczny+

         58 - 64% - dostateczny

         50 - 57% - dostateczny-

         45 - 49% - dopuszczający+

         36 – 44% - dopuszczający

           0 - 35% - niedostateczny

         b)

      Waga ocen:

      waga 3 - sprawdzian

      waga 2 - kartkówka z trzech ostatnich lekcji , odpowiedz ustna, aktywność, praca na 
lekcji, 

                      projekt    

      waga 1 - kartkówka z 1 lekcji , zadanie domowe, praca na lekcji

      waga 0 – diagnoza , egzamin próbny

8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od daty
oddania pracy.

9. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn 
losowych , powinien go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

10. Uczeń jest zobowiązany uzupełnić braki , jeśli był nieobecny w szkole bez 
względu na przyczynę.



11. Jeśli uczeń nie posiada dysfunkcji , a jego praca napisana jest  nieczytelnie, nie 
podlega ocenianiu i wystawiona jest ocena niedostateczna.

12. Oceny uzyskane z kartkówek, odpowiedzi ustnych czy zadań domowych 
podlegają poprawie.

13. Dla uczniów posiadających opinię PPP wymagania edukacyjne wynikające z 
programu nauczania zostaną dostosowane do ich indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i psychofizycznych.
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