
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

PRZYRODA KL. IV i VI 

1. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji, posiadać zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń, podręcznik oraz potrzebne przybory szkolne. 

2. Ocenianie indywidualne osiągnięć ucznia uwzględnia zalecenia zawarte w opiniach i 

orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dostosowane jest do jego aktualnych 

możliwości. 

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę otrzymaną z pracy klasowej w terminie dwóch tygodni od 

dnia otrzymania oceny. W szczególnych sytuacjach poprawa może zostać przesunięta po 

wcześniejszym uzgodnieniu jej terminu z nauczycielem. Do poprawy może przystąpić tylko 

raz. Jeżeli uzyskana z poprawy ocena jest niższa,  nie wpisuje się jej do dziennika. .  

4. Za pracę na lekcji, przygotowanie do zajęć uczniowie mogą otrzymać „+” lub „-”. Sześć 

kolejnych znaków zamienianych jest na odpowiednią ocenę..  

5. Na ocenę roczną składają się  wyniki uzyskane w obu semestrach. Ocena semestralna i roczna 

nie jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej. Przy jej wystawianiu bierze się pod 

uwagę: aktywność, wkład pracy ucznia, zaangażowanie w pracę w grupie, systematyczność 

pracy, możliwości ucznia i uczynione przez niego postępy. 

6. Wszystkie oceny są jawne. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu. 

W razie zaistniałych wątpliwości rodzić ma prawo obejrzeć pracę ucznia. Prace pisemne są 

przechowywane przez nauczyciela cały rok szkolny. 

7. System ten nie jest zamknięty. W miarę zdobywanych doświadczeń będzie ewaluowany. 

 

Uczeń oceny otrzymuje za:  

 badanie wyników nauczania – obejmuje materiał z półrocza lub całego roku. Musi być ustalone i 

wpisane do dziennika najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem. 

 praca klasowa - 45 minutowy praca obejmująca zakres materiału z nie więcej niż jednego działu. 

Termin jest ustalany i wpisany do dziennika najpóźniej na tydzień przed pracą klasową.  

 sprawdzian pisemny – do 15 minut obejmujący zakres materiału z nie więcej niż trzech ostatnich 

lekcji. Sprawdzian ten nie wymaga zapowiadania i może wystąpić na początku jak i pod koniec 

lekcji. 

 kartkówka – obejmuje materiał z ostatniego zrealizowanego tematu, jest form sprawdzenia 

przygotowania uczniów do zajęć 

 odpowiedź ustna obejmuje zakres materiału z nie więcej niż trzech ostatnich tematów. 

 praca w grupie - ocenę może otrzymać cała grupa lub indywidualny uczeń. 

 systematyczne i prawidłowe prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. Ocena 

wystawiana jest przynajmniej raz w semestrze. Nauczyciel nie musi informować ucznia o terminie 

zebrania zeszytów.  



 prace domowe – stosuje się stopniowaną skalę trudności. O tym czy za pracę domową stawiany 

jest „+” czy ocena, nauczyciel informuje ucznia w trakcie zadawania pracy domowej. 

 prace dodatkowe – np. referaty, prace plastyczne, karty rozpoznawcze, sukcesy w konkursach. 

Dużą uwagę  przywiązuje się do  rzetelności i terminowości wykonanej pracy. Uczeń może nie 

wyrazić zgody na wpisanie do dziennika oceny za nieobowiązkową pracę dodatkową.  

 

Przybliżone progi procentowe 

uzyskanych punktów  i odpowiadające im  oceny za prace pisemne 

 

niedostateczny (1)  

dopuszczający (2)  

dostateczny (3)  

dobry (4)  

bardzo dobry (5)                  

celujący (6) 

 

 poniżej 30%         

do 49% 

do 74% 

do 89%         

           do 98% 

powyżej 98% 

           

 

 


