KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
I. Zasady pracy na lekcji i sposoby oceniania uczniów:
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Ocenianie uczniów na lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku
włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach.
Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez cały okres nauki.
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne przybory oraz odrabiać
prace domowe.
Brak pracy domowej lub nie przygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed
rozpoczęciem danej lekcji.
Wszystkie zaległości spowodowane nie przygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole, ma on
obowiązek uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin.
W ciągu roku uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nie przygotowania do lekcji, które będzie odnotowane
w dzienniku lekcyjnym oznaczenia „np.”. Przez nie przygotowanie rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość
do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcję.
Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną.
Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
Sprawdziany są zapowiadane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem
sprawdzanych umiejętności i wiedzy. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, może
być poddany sprawdzeniu wiadomości w sposób wybrany przez nauczyciela.
Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną, w terminie nie dłuższym niż
14 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby ucznia).
Krótkie sprawdziany i kartkówki (10 – 15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów
lekcji nie muszą być zapowiadane.
Ocena ze sprawdzianu semestralnego, rocznego nie musi być końcową oceną wystawioną za semestr czy rok
szkolny.
Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.
Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania.
Nieobecności ucznia na kartkówkach i klasówkach zaznaczane są za pomocą kropki.
Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami". Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na
lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za 5
zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności ocen cząstkowych jest
następująca: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, aktywność ucznia, praca domowa, prace
długoterminowe.
Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

II. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy;

wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów;

odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program
nauczania;

samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji,

prezentuje swoje umiejętności na forum klasy,
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:











opanował w pełni materiał programowy
projektuje doświadczenia i prezentuje je;
dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;
przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu
procesów naturalnych w przyrodzie;
wyjaśnia je;
rozwiązuje je;
systematycznie pracuje na lekcjach,
sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych,
formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:









posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach,
właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
korzysta z różnych źródeł informacji tj: telewizji, czasopism przyrodniczych lub popularnonaukowych itp.;
dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą;
systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym,

zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;

rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;

posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej;

obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz potrafi je opisać;

pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadanie
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:




rozpoznaje podstawowe zjawiska przyrody;
posiada , przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego
opanował materiał programowy w stopniu elementarnym

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:



nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania
podstawowych umiejętności;
nie opanował minimum programowego

