PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – PRZYRODA KL.5
Ocenie podlegają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ustne odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji,
Kartkówki z trzech ostatnich lekcji (niezapowiedziane) oraz zapowiedziane z większej liczby zajęć,
Zadania domowe,
Praca i aktywność na lekcji,
Sposób prowadzenia zeszytu i ćwiczeń,
Prezentacja własnych zainteresowań przyrodniczych, zadania dodatkowe (dla chętnych uczniów),
Testy lub sprawdziany.
Testy lub sprawdziany po zakończeniu działu zapowiedziane są z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
Łączna suma punktów uzyskanych przez ucznia za pracę pisemną (sprawdzian, test ) przeliczana jest na
ocenę w sposób następujący:
od 0% do 30% - „niedostateczny”
od 31% do 50% - „dopuszczający”
od 51% do 70% - „ dostateczny”
od 71% do 90% - „dobry”
od 91% do 98% - „bardzo dobry”
od 99% do100% - „celujący”.

8. Poprawa sprawdzianów według założeń zawartych w WSO.
9. Uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie do lekcji oraz 2 razy brak zadania
domowego.

Tryb odwoławczy od oceny końcowej z przedmiotu zgodnie z postanowieniami zawartymi w WSO.
Ocena celująca:
Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności zgodne z programem nauczania przyrody w kl.5 na poziomie, który
umożliwia mu samodzielne i twórcze rozwijanie własnych uzdolnień. Biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania kl.5. Proponuje
rozwiązania nietypowe, jest aktywny i kreatywny.
Ocena bardzo dobra:
Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności w stopniu bardzo dobrym w zakresie programu nauczania przyrody w kl. 5,
samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i rozwiązuje problemy zgodnie z programem nauczania.
Ocena dobra:
Uczeń opanował materiał zgodnie z programem nauczania w kl.5 w stopniu dobrym tzn. rozwiązuje problemy
teoretyczne i praktyczne przy niewielkiej pomocy kolegów i nauczyciela.
Ocena dostateczna:
Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie. Rozwiązuje problemy
teoretyczne i praktyczne z wyraźną pomocą kolegów i nauczyciela.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń opanował w minimalnym, znacznie ograniczonym zakresie wiadomości i umiejętności zawarte w programie
nauczania. Z trudem wykonuje samodzielnie ćwiczenia sprawdzające jego poziom wiedzy i umiejętności. Zadania
o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje z wyraźną i dogłębną pomocą nauczyciela.
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