
Przedmiotowe ocenianie z przyrody 

w Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Orła Białego w Radomiu 
na rok szkolny 2019/2020 

 

I 

 Przedmiotowy system oceniania z przyrody jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania  

w Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Orła Białego w Radomiu zawartym w Statucie Szkoły 

 

II 

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o: 

 Wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

 Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych  

Nauczyciel określi swoje wymagania względem:  

a) podręcznika 

b) zeszytu przedmiotowego 

c) zeszytu ćwiczeń 

III 

Nauczanie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego do realizacji w Publicznej Szkole 

Podstawowej  Nr 6  z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu 

 

IV 

1. Nauczyciel przewidział następujące formy kontroli postępów i aktywności uczniów: 

        a)  Słowna: wypowiedzi ustne ucznia, 

        b)  Pisemna:  

 -  Sprawdziany –   ,obejmujące wiadomości i umiejętności dotyczące określonego działu 

 -  Kartkówki, -do 15 minut z trzech ostatnich lekcji. 

       c)   Zadania domowe, referaty, projekty 

       d)   Przygotowanie pomocy naukowych, 

e) Udział w konkursach, 

f) Prace na rzecz edukacji prozdrowotnej,  środowiskowej i inne. 

g) Praca w grupach 

h) Prace długoterminowe – albumy, zielniki, plakaty, gazetki itp. 

 Uczeń może 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny 

(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).  

 Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 3 zgromadzone„+” uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, 

aktywną pracę w grupie.  

 Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania 

w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.  

 

  2. Kryteria oceniania wiadomości pisemnych i ustnych: 

„6” – uczeń uzyskuje  100% ogólnej ilości punktów  

„5” – 91%-99 % ogólnej ilości punktów możliwych do uzyskania 

„4” – 75% - 90% 

„3” – 51% - 74% 

„2” – 30% - 50% 

„1” – 0%-29% 

 

a) Sprawdziany przeprowadza się po zakończeniu działu  



b) O terminie sprawdzianu  uczniowie zostaną poinformowani z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Zapowiedziane wcześniej sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń, który z 

przyczyn losowych nie mógł napisać jej z całą klasą pisze ją lub odpowiada na najbliższej 

lekcji  lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.   

c) Uczeń ma prawo do poprawy każdej  oceny sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia    

    ich oddania , do poprawy danej oceny można przystąpić tylko raz.  

d) Sprawdziany, po zapoznaniu z ich wynikami uczniów, zostają u nauczyciela.  

              e)Kartkówki nie muszą być zapowiadane, nie podlegają poprawie. 

f) Nauczyciel informuje uczniów i określa zakres oraz termin wykonania prac domowych, 

referatów oraz innych form aktywności. 

 

 

                                                                 Dorota Łukawska -Kroczek 

 


