
Przedmiotowy System Oceniania z przyrody dla klasy IV 

 

➢ Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne (zadania domowe, ćwiczenia, sprawdziany, kartkówki);  

wypowiedzi ustne (kilkuzdaniowe wypowiedzi, udział w dyskusji, aktywność na lekcji, prezentacja pracy 

własnej lub grupy) i prace praktyczne (wytwory pracy tj.: plakaty, prezentacje multimedialne, posługiwanie 

się  mapą, atlasem, słownikiem, współpraca w grupie). 

 

➢ Uczeń podlega ocenie w skali od 1 do 6 oraz w formie plusów i minusów. W dzienniku elektronicznym 

może pojawić się zapis „0”, który oznacza nieobecność ucznia podczas sprawdzianu, kartkówki, brak 

oddania pracy. Jeśli uczeń nie uzupełni tego braku w terminie ustalonym z nauczycielem, wpis „0” zostanie 

zamieniony na ocenę „1”. 

 

➢ Dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania są 

dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości. 

 

➢ Uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć nie podając przyczyny dwa razy w semestrze. Trzeci raz 

otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. 

 

➢ Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń. Każdy zeszyt 

sprawdzany jest i oceniany pod względem kompletności, poprawności oraz estetyki notatek. Uczeń ma  

obowiązek uzupełniania notatek za czas swojej nieobecności. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel 

może go zwolnić z tego obowiązku. 

 

➢ Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych. 

 

➢ Po każdej nieobecności w szkole uczeń powinien nadrobić zaległości. 

 

➢ Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ma obowiązek napisania ich w terminach: w przypadku 

nieobecności jednodniowej – podczas następnej lekcji, w przypadku nieobecności nie przekraczającej 

tygodnia – do 7 dni po powrocie do szkoły, przy dłuższych nieobecnościach – do 14 dni. Uczeń ustala                   

z nauczycielem termin i formę poprawy pracy – może mieć ona formę ustną lub pisemną.  

 

➢ Uczeń może poprawić jedynie ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą w przeciągu 14 dni od momentu 

jej otrzymania. Poprawa odbywa się po wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków (termin, 

forma i zakres materiału). Poprawić sprawdzian lub kartkówkę można tylko raz. Ocenę z poprawy 

sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok oceny poprzedniej. 

 

➢ Sprawdziany są przeprowadzane po każdym dziale. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową, 

jest zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.  Termin pisania jest ustalony z większością uczniów 

danej klasy. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału sprawdzanych na sprawdzianie. Nauczyciel 

sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie 14 dni od daty pisania. 

 

➢ Kartkówki trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich tematów. Nie muszą być zapowiadane.  

 

➢ Praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń powinien dbać o jej estetykę. 

 

 

 


