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Przedmiotowy System Oceniania z przyrody został opracowany na podstawie:
•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.

•

jest integralną częścią Statutu Szkoły.

Przedmiotowy system oceniania został opracowany indywidualnie przez nauczyciela, który
ustala zakres wiadomości i umiejętności zgodnie z programem nauczania i dostosował go do
obowiązujących w szkole form oceniania.

Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są:
-

Wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie)

-

Umiejętności ( zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych)

-

Postawy i przekonania ( aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się)

Ocenie na lekcjach przyrody podlega:
• wiedza i umiejętności;
• praca podczas zajęć lekcyjnych (praca w grupie świadcząca o umiejętności planowania,
realizowania i prezentowania wyników działań);
• obowiązkowość;
• zdolność do samokształcenia;
• postawa wobec środowiska;
• prowadzenie zeszytu ćwiczeń;
• aktywność na lekcjach;
• udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
• umiejętność przeprowadzania doświadczeń i dokumentowania wyników;
• umiejętność wykonywania projektów badawczych, przedstawiania wyników i wnioskowania na
podstawie przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń;

• umiejętność posługiwania się przyrządami, mapą, korzystania z podręcznika i innych źródeł wiedzy.

Inne postanowienia
1)

Oceny są częste, jawne, każdą ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu 2 tygodni.

4)
Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie uczestniczył, ma
obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
5)
Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w terminie
dodatkowym, to uzyskuje on ocenę niedostateczną.
7)
Uczeń ma prawo dwa raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli tego faktu nie
zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną(przez nieprzygotowanie do lekcji
rozumiane jest: nieprzygotowanie do kartkówki, brak pracy, brak ćwiczeń).
8)
Uczeń z opinią lub orzeczeniem PPP o dostosowaniu treści wymagań otrzymuje pracę
dostosowaną do jego możliwości w objętym zakresie tematycznym, bądź pisze pracę taką jak
pozostali uczniowie mając wydłużony czas lub obniżoną punktację o 3%.
9)

Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej nauczyciel stosuje średnią ważoną

Kryteria oceniania:
1. Ocena dopuszczająca: łatwe, najprostsze, uniwersalne, najbardziej niezawodne, najpewniejsze
naukowo, bezpośrednio użyteczne na danym etapie kształcenia, konieczne do dalszego etapu uczenia
się, użyteczne w życiu codziennym.
2. Ocena dostateczna: przystępne, proste i uniwersalne, pewne naukowo i niezawodne, niezbędne
na danym etapie kształcenia, niezbędne do uczenia się na wyższym etapie kształcenia, użyteczne w
działaniach praktycznych ucznia.
3. Ocena dobra: trudniejsze, mniej typowe, bardziej złożone, bardziej hipotetyczne, mniej niezbędne
w danym i wyższych etapach kształcenia, mniej użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.
4. Ocena bardzo dobra: najtrudniejsze, nietypowe, najbardziej złożone, hipotetyczne, teoretyczne
bez widocznych zastosowań przez ucznia.
5. Ocena celująca: wiadomości i umiejętności przyswojone w stu procentach lub wykraczające daleko
poza program nauczania przyrody, samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień, biegłe
posługiwanie się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i
praktycznych , propozycje rozwiązań nietypowych.

Średnia ważona
Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia
z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag:
Sprawdzian – waga 3

Kartkówka – waga 2
Odpowiedź ustna – waga 2
Praca domowa – waga 1
Aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach – waga 1
„+” przy ocenie zwiększa wartość oceny o 0,5.
„-„ przy ocenie zmniejsza wartość oceny o 0,25.
Średnia ważona liczona jest według wzoru:
Suma iloczynów (ocena x waga)
Suma wag
Jest oceną wyjściową do wystawienia oceny śródrocznej.
ŚREDNIA WAŻONA
OCENA
1,6 – 2, 69
DOPUSZCZAJĄCA
2,7 – 3, 69
DOSTATECZNA
3,7 – 4, 69
DOBRA
4,7 – 5,49
BARDZO DOBRA
5,5-6,0
CELUJĄCA
Ocenę celującą otrzymuje również uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i zajął wysoka
pozycję w konkursie przedmiotowym na etapie wojewódzkim.
Ocena roczna jest liczona wg średniej arytmetycznej wyniku średnich ważonych pierwszego i
drugiego semestru.

