
                   ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA                                                                                                     ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA 
 Z PRZYRODY, w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu                  Z PRZYRODY w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu                                                     

 

1.Uczniowie klas IV-VIII w każdym semestrze są oceniani za:                                                                    1. Uczniowie klas IV-VIII w każdym semestrze są oceniani za: 
                    #  odpowiedź ustną,                                                                                                                                         #   odpowiedź ustną, 

                    #  prace domowe,                                                                                                                                             #  prace domowe, 

                    #  projekty, doświadczenia, obserwacje,                                                                                                          #   projekty, doświadczenia, obserwacje, 

                    #  pracę na lekcji,                                                                                                                                             #  pracę na lekcji, 

                    #  zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń,                                                                                                       #  zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 

                    #  aktywny udział w lekcji,                                                                                                                              #  aktywny udział w lekcji, 

                    #  kartkówki, sprawdziany, testy,                                                                                                                     #  kartkówki, sprawdziany, testy, 

                    #  wyniki w konkursach.                                                                                                                                  #  wyniki w konkursach. 

2. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej/końcoworocznej jest średnia  ważona                              2. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej/końcoworocznej jest średnia ważona 
uzyskanych ocen cząstkowych.                                                                                                                      uzyskanych ocen cząstkowych. 

3.  Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianów, testów i kartkówek tylko raz w terminie                      3. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianów, testów i kartkówek tylko raz w terminie   

nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia oddania prac przez nauczyciela.                                                       nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia oddania prac przez nauczyciela. 
4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze..                                              4.  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w semestrze   
Przez nieprzygotowanie rozumie się też brak zadania domowego, brak pomocy potrzebnych                    Przez nieprzygotowanie rozumie się też brak zadania domowego, brak pomocy potrzebnych  

do lekcji oraz niegotowość do odpowiedzi. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza w trakcie                              do lekcji oraz niegotowość do odpowiedzi. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza w trakcie 

sprawdzania listy obecności.                                                                                                                          sprawdzenia listy obecności.                                     

Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych (sprawdziany, testy,                             Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych (sprawdziany, testy, 

kartkówki itp).                                                                                                                                                kartkówki itp.).        

5. Sprawdziany, testy i kartkówki będą oceniane wg następujących progów:                                               5. Sprawdziany testy i kartkówki będą oceniane wg następujących progów:   
ocena celująca – 99%-100%                                                                                                                           ocena celująca – 99%-100% 

ocena bardzo dobra – 90% – 98%                                                                                                                  ocena bardzo dobra – 90% – 98% 

ocena dobra – 75% – 89%                                                                                                                              ocena dobra – 75% – 89% 

ocena dostateczna – 51% - 74%                                                                                                                     ocena dostateczna – 51% - 74% 

ocena dopuszczająca – 35% - 50%                                                                                                                ocena dopuszczająca – 35% - 50% 

ocena niedostateczna – 0% - 34%                                                                                                                   ocena niedostateczna – 0% - 34% 

6. Wszystkie sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe do zaliczenia. Jeżeli uczeń jest                              6. Wszystkie sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe do zaliczenia. Jeżeli uczeń jest 
nieobecny w dniu  kontrolnej pracy pisemnej (np. z powodu choroby), ma obowiązek                                nieobecny w dniu  kontrolnej pracy pisemnej (np. z powodu choroby), ma obowiązek 

napisać ją w ciągu 2 tygodni od dnia  powrotu do szkoły.                                                                              napisać ją w ciągu 2 tygodni od dnia  powrotu do szkoły. 

7. Podczas odpowiedzi ustnych uczeń odpowiada na 5 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź                    7. Podczas odpowiedzi ustnych uczeń odpowiada na 5 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź                     

na pytanie uczeń otrzymuje „+” (maksymalnie 5 plusów), a za każdą niepoprawną odpowiedź                  na pytanie uczeń otrzymuje „+” (maksymalnie 5 plusów), a za każdą niepoprawną odpowiedź  

„-” (maksymalnie 5 minusów). Ocena jest wystawiana odpowiednio za:                                                     „-” (maksymalnie 5 minusów). Ocena jest wystawiana odpowiednio za: 

pięć plusów – celujący                                                                                                                                   pięć plusów – celujący 

cztery plusy – bardzo dobry                                                                                                                           cztery plusy – bardzo dobry 

trzy plusy – dobry                                                                                                                                          trzy plusy – dobry 

dwa plusy – dostateczny                                                                                                                                dwa plusy – dostateczny  

jeden plus – dopuszczający                                                                                                                            jeden plus – dopuszczający  

zero plusów – niedostateczny                                                                                                                        zero plusów – niedostateczny 

8. Zasady przedmiotowego oceniania są spójne z wewnątrzszkolnym ocenianiem.                                     8. Zasady przedmiotowego oceniania są spójne z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 
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           data i podpis rodzica                                          data i podpis ucznia                                                          data i podpis rodzica                                                            data i podpis ucznia 

 

                                                                                                                                                         


