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Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania
Obszary
podlegające
ocenie

Sposoby
sprawdzania
osiągnięć

Obszary podlegające ocenie:
- Zaciekawienie światem przyrody.
- Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w
przyrodzie i ich weryfikacja.
- Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej.
- Poszanowanie przyrody.
- Obserwacje, pomiary i doświadczenia.
Wiadomości w zakresie:
- Ja i moje otoczenie.
- Orientacja w terenie.
-Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze i modelowanie.
- Najbliższa okolica.
- Człowiek a środowisko.
- Właściwości substancji.
- Krajobrazy Polski i Europy.
- Organizm człowieka.
- Zdrowie i troska o zdrowie.
- Ziemia we Wszechświecie.
- Lądy i oceany.
- Krajobrazy świata.
- Przemiany substancji.
- Ruch i siły w przyrodzie.
- Odpowiedź ustna - obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich
lekcji oraz podstawowe wiadomości z przedmiotu; może być
stosowana na każdej lekcji.
- Kartkówka obejmuje zakres z trzech ostatnich lekcji, może być
stosowana na każdej lekcji, bez wcześniejszego uprzedzenia
uczniów; może obejmować treści powtórzeniowe, przygotowujące
uczniów do sprawdzianu po klasie 6.

ucznia

Skala
oceniania
prac
pisemnych (
zgodnie ze
statutem)
Zasady
poprawiania
ocen
Ustalenia
dodatkowe

- Sprawdzian to odpowiedź pisemna obejmująca określony
materiał, zapowiedziana
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Poprzedza ją lekcja powtórzeniowa.
- Test - odpowiedź pisemna zawierająca zadania zamknięte lub
otwarte przeprowadzona na takich samych zasadach jak
sprawdzian.
- Prace domowe – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie.
- Praca samodzielna na lekcji.
- Praca w grupie.
- Przygotowanie do lekcji.
- Udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych.
- Prace projektowe, długoterminowe.
- Zeszyt ucznia lub zeszyt ćwiczeń. Uczeń, który nie prowadził
zeszytu lub zeszytu ćwiczeń ma obniżoną ocenę śródroczną lub
roczną o jeden stopień.
- Aktywność ucznia na lekcji - jednostką w ocenianiu aktywności
jest (+) i (-). Plus można otrzymać za częste zgłaszanie się na
lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w
grupach, rozwiązywanie zadań dodatkowych itp. Za każde trzy
plusy uczeń trzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy ocenę
niedostateczną.

0% - 33% niedostateczny
34 – 49% dopuszczający
50 – 75% dostateczny
76 – 89% dobry
90 – 96% bardzo dobry
97% - 100% celujący

Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu. Poprawa jest
dobrowolna i odbywa się w ciągu tygodnia od dnia podania
informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest
pod uwagę ocena ze sprawdzianu pisanego po raz drugi.
Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do
lekcji (brak:
zadania,
zeszytu, zeszytu ćwiczeń, pomocy
potrzebnych do lekcji lub niegotowość do odpowiedzi ), co
zaznaczane jest w dzienniku
wpisaną datą. Po wykorzystaniu
określonego powyżej limitu uczeń otrzymuje za każde
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do
pisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma
prawo do przeprowadzenia go na lekcji, na której uczeń jest
obecny.
Nie sprawdza się wiedzy ucznia przez okres tygodnia po co
najmniej tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
Uczeń ma obowiązek nadrabiać zaległości związane z
nieobecnością w szkole.
Oceny są jawne dla uczniów i ich prawnych opiekunów. O
postępach ucznia rodzice, opiekunowie informowani są przez

wychowawcę za pomocą comiesięcznych wpisów ocen do
dzienniczka ucznia oraz na spotkaniach indywidualnych i
klasowych.
Nauczyciel przechowuje wszystkie sprawdziany i testy. Rodzice
mają prawo do ich wglądu w obecności nauczyciela uczącego
danego przedmiotu w czasie, który nie zakłóca procesu
dydaktycznego. Na wyraźną prośbę rodziców uczeń otrzymuje
ksero sprawdzianu.
Nauczyciel informuje uczniów o wynikach sprawdzianów, testów w
ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia pracy. Na prośbę ucznia lub
rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel informuje uczniów i
rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. W
przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za pierwszy semestr
uczeń ma obowiązek nadrobić braki i zaliczyć materiał w terminie
ustalonym z nauczycielem.
W terminie tygodnia przed śródroczną i roczną konferencją
klasyfikacyjną uczeń zostaje poinformowany o przewidywanej
ocenie śródrocznej i rocznej.
Uczeń otrzymuje z każdego działu ocenę ze sprawdzianu,
minimum z jednej odpowiedzi ustnej w semestrze, zadania
domowego, aktywności oraz kartkówek. Na liczbę ocen w okresie
wpływ ma frekwencja ucznia w szkole oraz długość trwania okresu.

Ustalenie
śródrocznej i
rocznej oceny
klasyfikacyjnej

Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli był obecny na połowie lekcji z
danego przedmiotu. Na koniec semestru nie przewiduje się
dodatkowych „sprawdzianów zaliczeniowych”. Ocena śródroczna i
roczna nie jest średnią ocen uzyskanych w ciągu semestru.
Decydujący wpływ na nie mają oceny uzyskane za sprawdzianów.
Są one zapisywane kolorem czerwonym w dzienniku.
Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
Nauczyciel
dostosowuje
wymagania
edukacyjne
do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
W klasie integracyjnej dla uczniów posiadających orzeczenia PPP
ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne
po
zasięgnięciu
opinii
nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne.
W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę
celującą otrzymuje uczeń, który jest laureatem konkursów lub
olimpiad przyrodniczych przynajmniej na szczeblu powiatowym.

