
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KL. 4 PRZYRODA 
1. Ocenianie wiadomości i umiejętności 
Wiadomości przedmiotowe: zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstaw programowych. 
Umiejętności przedmiotowe: planowanie prostych eksperymentów; analizowanie i interpretowanie wyników 
obserwacji i eksperymentów; gromadzenie i prezentowanie informacji; dostrzeganie związków przyczynowo – 
skutkowych; porównywanie i wnioskowanie; wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie; 
posługiwanie się środkami technicznymi; korzystanie z różnych źródeł informacji. 
Umiejętności ponadprzedmiotowe: pracę w grupie; dyskusję; aktywność na lekcji; odpowiedzialność za podjęte 
zadania; kreatywność. 
2. Narzędzia oceniania: odpowiedzi pisemne: sprawdziany (lekcje z jednego działu lub jego części), (kartkówki (max 3 
lekcje); odpowiedzi ustne; aktywne uczestnictwo w zajęciach, współpraca w grupie; zadania praktyczne (projektowanie 
doświadczeń i ich wykonywanie, posługiwanie się mapą, przyrządami); zadania domowe; aktywność pozalekcyjna – 
prace dodatkowe; projekty 
Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać plusy i minusy. 5 plusów = ocenę bardzo dobra, 3 minusy = ocena 
niedostateczna. 
3. Zakres ocen. Uczeń otrzymuje stopień: 
dopuszczający gdy opanował (zna, potrafi) treści konieczne. Wyjaśnia terminy, pojęcia, udziela poprawnej odpowiedzi  
z zakresu zadań podstawowych. Z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach. 
Częściowo wykonuje zadania praktyczne. 
dostateczny gdy opanował (zna, potrafi, rozumie) wiadomości podstawowe i z niewielką pomocą nauczyciela potrafi 
rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować  
i zajmować określone stanowisko. Poprawnie wykonuje zadania praktyczne. 
dobry kiedy przyswoił (rozumie, potrafi) treści rozszerzające, właściwie stosuje terminologię przedmiotową, aktywnie 
uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości w sytuacjach typowych w/g wzorów znanych z lekcji i podręcznika,  
a także rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje  
z podręcznikiem i materiałami źródłowymi. Całościowo wykonuje zadanie praktyczne. 
bardzo dobry jeżeli opanował (rozumie, potrafi) treści dopełniające. Taki uczeń umie samodzielnie interpretować 
zjawiska oraz bronić swych poglądów, potrafi zastosować wiadomości w sytuacji nietypowej. Całościowo wykonuje 
zadanie praktyczne i formułuje poprawnie wnioski.  
celujący jeżeli opanował treści dopełniające. Taki uczeń potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości. Potrafi 
zanalizować, dowieść, przewidzieć, zaproponować nowe rozwiązania. Przedstawia oryginalny pomysł wykonania zadania 
praktycznego i ciekawą prezentację. Z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod 
okiem nauczyciela prowadzi też własne prace badawcze. 
4. Ocenianie prac pisemnych: 
Procentowy zakres ocen za prace pisemne: 
Ocena:  niedostateczna (1) – 0 – 34% ; dopuszczająca(2) – 35 - 50% ; dostateczna(3) – 51 - 74%; dobra(4) – 75 - 89%; 
bardzo dobra(5) – 90 - 99%; celująca(6) – 100% poprawnych odpowiedzi. 
- Za zaznaczenie większej ilości odpowiedzi niż wymagana w zadaniu. uczeń otrzymuje 0 punktów za zadanie. Zaliczamy 
zadanie, jeżeli uczeń podał, wymienił przykładów więcej niż 50%. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w ciągu 2 
tygodni od powrotu do szkoły. Uczeń ma obowiązek napisania wszystkich prac pisemnych. Uczeń, który otrzymał  
za pracę pisemną ocenę 1 lub 2 może ją poprawić w ciągu 2 tygodni od czasu oddania prac przez nauczyciela. Oceną, jaką 
może uzyskać uczeń z kartkówki jest stopień bardzo dobry. 
5. Ocenianie prac domowych 
Oprócz zadań obowiązkowych zadawane są uczniom zadania - dodatkowe (dla chętnych, uzdolnionych), które rozwijają 
zdolności, dla uczniów z trudnościami - ćwiczenia ułatwiające zdobywanie umiejętności. Brak zadania domowego uczeń 
zgłasza przed lekcją, brak zgłoszenia = ocena niedostateczna. Trzy nieuzasadnione braki zadania = ocena niedostateczna. 
Brak zadania domowego należy uzupełnić na następną lekcję. 
6. Ocena semestralna, ocena końcowa z przedmiotu PRZYRODA. 
Ocena semestralna/ końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. Na ocenę końcową składa się ocena za 1 i 2 semestr. 
Hierarchia ważności otrzymanych przez ucznia ocen (od ocen najważniejszych): sprawdziany, kartkówki; odpowiedzi 
ustne; zadania praktyczne; aktywność na lekcji, współpraca w grupie; zadania domowe; aktywność pozalekcyjna.  
Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na półrocze, powinien poprawić ocenę w terminie uzgodnionym  
z nauczycielem. 
 
 


