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WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA KL. 4-6 
 
 
I. PRZEDMIOTEM OCENY JEST: 
 
1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.                                                                                                   
 
2. Stosowanie wiedzy przyrodniczej w praktyce.                                                                                                         
 
3. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów.                                                                                      
 
4. Aktywność i postawa. 

 
II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE : 
 
Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:                                                            
 
1. Rozumienie pojęć przyrodniczych.                                                                                                                           
 
2. Stosowanie języka przyrodniczego.                                                                                                                                   
 
3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie doświadczeń.                                                                                        
 
4. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie obserwacji i wnioskowań.                                                                          
 
5. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych.                                                                     
 
6. Rozwiązywanie zadań problemowych.                                                                                                               
 
7. Prace dodatkowe.                                                                                                                        
 
8. Aktywność na lekcji oraz wkład pracy ucznia.                                                                                          
 
9. Praca w grupach.  
 
10.Prowadzenie zeszytu ćwiczeń, który jest równocześnie zeszytem przedmiotowym..                                                                                                                                                                    

 
III. KRYTERIA OCEN Z PRZYRODY: 
 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który:                                                                                                                 
 
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są 
potrzebne do dalszego kształcenia,                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
• nie potrafi rozwiązywać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu trudności nawet 
przy pomocy nauczyciela, 
 
 • nie zna podstawowych pojęć przyrodniczych.                                                                                                      
 
• niesystematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń. 
 
• nie odrabia zadań domowych                              
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Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                     
 
• przy pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji – mapy, globusa itp. 
 
• rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,                                                                    
 
• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody,                                                                                                      
 
• posiada, przejawiający się w codziennym  życiu, pozytywny stosunek do  środowiska 
przyrodniczego. 
 
• w miarę systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń                                                                                                      

 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych 
stopni oraz:                                                                                                                    
 
• rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,                                                                     
 
• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym,  
potrafi je opisać,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania przy pomocy nauczyciela 
typowych zadań i problemów,  
 
• posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej,      
                                                                                                                              
• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy z niewielką pomocą nauczyciela. 
 
• systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń                                                                                                      
 
• stara się być aktywny na lekcji.   
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych stopni 
oraz:                                                                                                                                 
 
• poprawnie używa podręczników z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz pomocy  naukowych,                                  
 
• właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody,                                                    
 
• korzysta z różnych źródeł informacji,                                                                                                                                     
 
• dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka,                                                                                          
 
• proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,                                                                                
 
• ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym  
 
• dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą. 
 
• bardzo systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń           
 
• zawsze jest aktywny na lekcji. 
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Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych 
stopni oraz:                                                                                                                 
 
• potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych,                                                                                 
 
• projektuje doświadczenia i je prezentuje,                                                                                                                          
 
• dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,                                             
 
• przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów  naturalnych  w 
przyrodzie.                                                                                                                                                                                 
 
• bardzo systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń, rozwiązuje zadania dodatkowe o większym 
stopniu trudności.                                                                                                      

 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria z niższych stopni 
oraz:                                                                                                                        
 
• potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,                                                                                       
 
• umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,                                                                           
 
•proponuje nietypowe rozwiązania,                                                                                                                                   

 
 
 
 
                                                                Nauczyciel przyrody Marzena SZMAJDUCH                                                                         
 
                                                                                                     

                                                                                            
 
 


