
    WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY PRACY NA LEKCJACH Z PRZYRODY 

1.Wymagania edukacyjne zawarte są na stronie szkoły SP nr 124 w zakładce (,, Organizacja roku- 

wymagania edukacyjne) 

2. Zasady pracy na lekcjach przyrody i  przygotowania się do nich 

a) na lekcję uczeń przynosi : podręcznik , zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

b) uczeń prowadzi zeszyt wg wymagań nauczyciela. Notatki powinny być sporządzane czytelnie i 

starannie. 

 c) uczeń przygotowuje się na lekcje- czyta temat z podręcznika. POWTARZA materiał  w  domu 

 3. Formy oceniania zgodne z § 44  Statutu SP nr 124  

 4. Nieobecności 

     a) do 3 dni obecność usprawiedliwiona – uczeń pisze na najbliższej lekcji 

     b) powyżej 3 dni obecność usprawiedliwiona – uczeń pisze w terminie wskazanym  przez  

nauczyciela, 

     c) obecność jednodniowa – uczeń pisze w najbliższym możliwym terminie 

     d) uczeń, który był nieobecny podczas sprawdzianu z powodu choroby, dłuższej nieobecności, 

uzgadnia z nauczycielem inny termin sprawdzianu nie później jak tydzień od powrotu z nieobecności 

        e) uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go w terminie ustalonym przez nauczyciela   

5. Ocenianie  

   a) kartkówki są max z 3 ostatnich lekcji, są nie zapowiadane i nie poprawia się ich 

   b) na sprawdzianie uczeń może otrzymać 6 jeżeli wykonał w pełni wszystkie zadania  podstawowe i 

otrzymał z nich 5 

  c) sprawdziany zapowiadane są  z dwu tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywanie w librusie, 

Ponadto uczniowie mogą otrzymać ocenę za: 

a. przygotowany referat/prezentację multimedialną, 

b. pracę domową, 

c. pracę na lekcji (praca z kartami pracy, pomocami dydaktycznymi itp.) 

d. aktywność na lekcji, 

Za aktywność na lekcji uczniowie otrzymują plusy. Piąty plus jest równoznaczny z oceną celującą.  

Brak zaangażowania ucznia, nie śledzenie toku lekcji itp. skutkuje wstawieniem minusa. Trzeci minus 

jest równoznaczny z oceną niedostateczną. 

6. Poprawa ocen 

  a) uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej 

bądź dopuszczającej. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może poprawić ocenę dostateczną. 

  b) ocenę można poprawić w terminie maksymalnie dwóch tygodni od oddania pracy przez 

nauczyciela 

 c)  uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie ustalonym z 

nauczycielem  

 d) przewiduje się jednokrotną poprawę sprawdzianu. 

Uczeń ma prawo być trzykrotnie nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru. 

Nieprzygotowanie obejmuje brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń bądź innych potrzebnych 

materiałów. Nieprzygotowania zgłaszamy podczas sprawdzania obecności. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Na 1 – Uczeń nie przyswoił sobie podstawowych treści i umiejętności, nie ma zeszytu ,nie 
poprawia sprawdzianów, często nieobecny jest na lekcjach i nie uzupełnił braków  

Na 2- uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności podstawowe, niezbędne do dalszej nauki, 
na sprawdzianach uzyskuje wyniki 31% -49 %,jest przygotowany na lekcje, ma zeszyt z notatkami, 
wykonuje prace domowe 

Na 3- uczeń z niewielką pomocą nauczyciela potrafi wykonać zadania, posiada wiedzę z zakresu 
podstawowego, zna i rozumie pojęcia z przedmiotu, na sprawdzianach uzyskuje wyniki 50 %- 
74% oraz realizuje wymagania na ocenę 2 

 Na 4 – uczeń właściwie stosuje terminologię, samodzielnie opisuje zjawiska i procesy, potrafi 
wyjaśnić przyczyny procesów i zjawisk, aktywnie uczestniczy w lekcjach, uzyskuje ze 
sprawdzianów 75% - 89 % oraz realizuje wymagania na ocenę 3 

Na 5 – uczeń samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, potrafi porównać zjawiska/procesy, 
prezentuje swoją widzę na forum klasy, szkoły; uczestniczy w konkursach, wykonuje prezentacje; 
na sprawdzianach osiąga wyniki od 90%-97% i realizuje wymagania na ocenę 4 

Na 6 – 98-100 -% wiedzy ,uczeń wykonuje dodatkowe zadania na sprawdzianach, dodatkowe 
zadania w pracach w domowych, uzyskuje wysokie wyniki w konkursach zewnętrznych, dzieli się 
swoja wiedzą z kolegami w formie prezentacji oraz realizuje wymagania na 5 

 

 

 

 


