
Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody w klasie 4 

obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku 

 

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania 

 

1. Użyteczność 

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których 

opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania. 

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania 

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela 

do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy. 

3. Wielowątkowość 

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał 

możliwość zademonstrowania swojej wiedzy, kreatywności i oryginalności. 

4. Otwartość 

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych. Proces oceniania powinien  być otwarty na analizę i weryfikację. 

5. Pewność wnioskowania 

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność umiejętności ucznia. 

6. Spójność wewnętrzna 

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami 

oceniania oraz z programem rozwoju szkoły. 

 



Przedmiotowe zasady oceniania 

1. Sprawdziany 

Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Każdy sprawdzian zapowiedziany jest z tygodniowym 
wyprzedzeniem i zawiera materiał z opracowanego działu, powtórzony i utrwalony na lekcji 
powtórzeniowej. 

Działy:  

- Poznajemy warsztat przyrodnika 

- Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

- Poznajemy świat organizmów 

- Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

- Odkrywamy tajemnice zdrowia 

- Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 

- Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie. 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń musi napisać pracę klasową w ciągu  tygodnia od 

daty powrotu do szkoły. Jeżeli nieobecność jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do pracy 

klasowej na pierwszej lekcji, na którą przyszedł. 

Uczeń ma prawo raz w półroczu poprawić pracę klasową. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a 

pod uwagę jest brana ocena poprawkowa, nawet jeśli jest niższa od poprawianej. Jeśli uczeń uzyska 

ocenę niedostateczną musi napisać poprawę sprawdzianu. 

 

2. Kartkówki 

Dotyczą zagadnień z trzech ostatnich lekcji. 

  Nieobecność ucznia nie obliguje go do pisemnego zaliczenia danej partii materiału. 

3. Wymagania na poszczególne oceny szkolne z prac pisemnych 

Od ucznia wymaga się uzyskania następujących wyników na poszczególne oceny: 

• 100–98% – celujący, 

• 97–90% – bardzo dobry, 

• 89–71% – dobry, 

• 70–50% – dostateczny, 

• 49–30% – dopuszczający, 

• < 29% – niedostateczny. 

4. Prace domowe 

a/ obowiązkowe -  uczeń ma prawo 3 razy w semestrze być nie przygotowany do zajęć, lecz 4 raz 
skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Musi zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją lub na 
samym jej początku. 

b/ dla chętnych czyli dodatkowe prace badawcze, obserwacje, hodowle wskazane w podstawie 
programowej 

 



5. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać ocenę celującą, jeżeli: 

• samodzielnie zaprojektuje i wykona doświadczenie na lekcji lub omówi doświadczenie wykonane 
w domu, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji z zadawaniem pytań aktywnych, 

• przygotuje materiały do lekcji 

 
6. Aktywność pozalekcyjna np. konkursy, akcje ekologiczne. 

 
7. Prace długoterminowe np. zielniki, plakaty, albumy, gazetki. 

 
 

8. Karty pracy- wydrukowane zadania do wykonania. 
 

Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 
 

Podsumowaniem edukacyjnych osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym są ocena śródroczna i ocena 

roczna. Nauczyciel wystawia je po uwzględnieniu wszystkich form aktywności ucznia oraz ocen 

cząstkowych. 

Ważne – miesiąc wrzesień jest dla uczniów klasy 4 miesiącem adaptacyjnym czyli uczniowie nie 

otrzymują jedynek. 

Nauczanie zdalne. 

 

Z uwagi na pandemie koronawirusa i ewentualne nauczanie zdalne obowiązywać będzie uczniów 

wysyłanie prac i kontaktowanie się poprzez Librusa lub aplikację Teams zgodnie z  ustalonym planem 

lekcji.  

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Pisanie sprawdzianów, kartkówek, prowadzenie zeszytów, 

aktywność na lekcji, zgłaszanie się do konkursów, akcji tak samo jak w szkole, będzie podlegało ocenie. 

Uczeń nieobecny powinien we własnym zakresie nadrobić zaległy materiał. 

 

 


