PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY w klasach 4 – 6 PSP
nauczyciel: mgr inż. Elżbieta Pawlos, mgr Agnieszka Sobiło

1. Kategorie oceniania:

Kategoria

Sposób

Waga oceny

odpowiedź ustna

z trzech ostatnich lekcji

3

sprawdzian

na koniec działu ( zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem)

4

kartkówka

- bez zapowiedzi (z trzech ostatnich lekcji)
- zapowiedziana (ze wskazanego materiału)

2

odpowiedź ustna w formie plusów i minusów
przeliczonych na ocenę

3

zadanie domowe

sprawdzane na następnej lekcji

1

zadanie domowe
dodatkowe

zadanie dla chętnych

3

aktywność/ praca
na zajęciach

ocena stopnia zaangażowania w proces lekcyjny/
szczególne osiągnięcia ucznia na konkretnej lekcji

2

konkursy/projekty

udział w dodatkowych formach aktywności

4

powtórzenie
wiadomości

Ocena końcowa jest średnią ważoną poszczególnych ocen a nie średnią arytmetyczną.
Na podstawie średniej ważonej ustala się ocenę śródroczną i roczną zawsze biorąc pod uwagę
stosunek ucznia do przedmiotu (systematyczna praca, regularna poprawa ocen, właściwe zachowanie na
lekcji) w całym okresie nauki, który podlega ocenie. W przypadku, gdy średnia ważona ustala się w
połowie między niższą i wyższą oceną uczeń może starać się o ocenę wyższą spełniając warunki
wyznaczone przez nauczyciela. Ocena roczna jest oceną pracy w okresie całego roku szkolnego.

2. Dodatkowe czynniki mające wpływ na ocenę końcową:
• zeszyt (uczeń obowiązkowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, który pokazuje nauczycielowi
podczas odpowiedzi ustnej)

• usprawiedliwienia (uczeń ma prawo do zgłoszenia 3 nieprzygotowań w ciągu semestru, które
obejmują ( brak zadania lub zeszytu/zeszytu ćwiczeń (kart pracy) jeśli w nim było zadanie oraz
nieprzygotowanie do odpowiedzi). Datę zgłoszenia wpisuje sobie na ostatniej stronie w zeszycie
lekcyjnym w celu uniknięcia zgłoszenia większej niż przewidywana liczba nieprzygotowań.
Nieprzygotowanie do lekcji zgłasza dyżurnemu na przerwie – nie uwzględnia się nieprzygotowań
zgłoszonych w trakcie lekcji. Zgłoszenie czwartego nieprzygotowania w semestrze skutkuje
otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• poprawy ocen (uczeń jest zobowiązany do poprawy ocen niedostatecznych w terminie do 2 tyg.
od momentu ich otrzymania lub przed napisaniem następnego sprawdzianu. Uczeń może
poprawić ocenę dopuszczającą. Oceny z odpowiedzi ustnych są poprawiane na lekcji. Oceny z
prac pisemnych można poprawiać na zajęciach pozalekcyjnych po wcześniejszym ustaleniu z
nauczycielem terminu poprawy. $ie przewiduje się tzw. zaliczeń na koniec semestru.
• ocena celująca ( ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się dużą wiedzą przyrodniczą
obejmującą treści wykraczające poza program nauczania, umie dokonywać analizy lub syntezy
nowych zjawisk, jest zawsze aktywny na lekcji, wykonuje zadania dodatkowe, bierze udział w
konkursach przyrodniczych, rozwiązuje poprawnie zadania pisemne na ocenę celującą)
• ocena niedostateczna ( ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i
umiejętności potrzebnych do dalszego kształcenia, rażąco zaniedbywał swoje obowiązki szkolne
(liczne nieprzygotowania do lekcji, brak prac domowych, odrzucenie form pomocy
zaproponowanych przez nauczyciela, brak poprawy ocen niedostatecznych), nie prowadził
zeszytu przedmiotowego)

