
Wymagania edukacyjne 

Przyroda klasy IV-VI 

              Celujący: 

a) umiejętności ucznia: pełni funkcję asystenta nauczyciela, organizuje konkursy 

dotyczące tematyki przyrodniczej dla uczniów klas młodszych, przygotowuje zadania 

i zabawy sprawdzające stopień opanowania treści na kolejnych spotkaniach z przyrodą 

b) wiadomości: wykracza poza treści omawiane na lekcjach, posługuje się bogatym, 

poprawnym słownictwem, dyskutuje, używając merytorycznie argumentów na tematy 

związane z przyrodą, dzieli się swoją wiedzą z innymi, korzysta z wielu źródeł 

c) postawy i zachowania: z własnej inicjatywy organizuje pomoc koleżeńską, 

przygotowuje materiały pomocnicze na lekcje, samodzielnie prowadzi całe lub 

fragmenty lekcji, uczestniczy w konkursach o tematyce ekologiczno- przyrodniczej w 

szkole i poza nią, inicjuje akcje propagujące styl życia w zgodzie z naturą. 

      Bardzo dobry: 

a) umiejętności ucznia: w sposób jasny formułuje swoje myśli, argumentuje swoje 

zdanie, formułuje swoje problemy, stawia hipotezy, samodzielnie rozwiązuje 

problemy, tworzy uogólnienia i wnioskuje, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce 

b) wiadomości: zna i rozumie pojęcia i zagadnienia wprowadzane na lekcji, posiada dużo 

dodatkowych informacji, korzysta z różnych źródeł, posługuje się poprawnym 

językiem naukowym 

c) postawy i zachowania: czynnie uczestniczy w zajęciach, chętnie bierze udział w 

konkursach i akcjach związanych z tematyką przyrodniczą, ma wiele ciekawych 

pomysłów i dzieli się z nimi innymi. 

       Dobry: 

a) umiejętności ucznia: samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, w sposób jasny 

formułuje swoje myśli. opisuje sytuację problemową i poszukuje dróg rozwiązania, 

wnioskuje w sposób prawidłowy, stosuje zdobytą wiedzę w praktyce 

b) wiadomości: zna i rozumie większość zagadnień i pojęć poznanych z podręcznika i na 

lekcji, posiada dodatkową wiedzę na tematy, które go interesują w sposób szczególny 

c) postawy i zachowania: wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, współpracuje 

umiejętnie z grupą, czynnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia w sposób 

prawidłowy. 

       Dostateczny: 

a) umiejętności ucznia: potrafi pod kierunkiem nauczyciela uzasadnić odpowiedzi i 

rozwiązania zadań, rozwiązać proste problemy, wyciągnąć wnioski, zastosować 

zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego 

b) wiadomości: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji, 

orientuje się w najważniejszych problemach związanych z przyrodą 

c) postawy i zachowania: współpracuje z grupą przy realizacji zadań, korzystając z 

pomocy kolegów i nauczyciela. 

   Dopuszczający: 

a) umiejętności ucznia: przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć wnioski i 

argumenty podawane przez innych, odwzorować zaprezentowane przez innych 

rozwiązania problemów i zadań, zaprezentować w praktyce niektóre rozwiązania 



b) wiadomości: przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych pojęć i 

zagadnień, w minimalnym stopniu orientuje się w tematyce danej lekcji, sporadycznie 

wykazuje się pewnymi wiadomościami na tematy przyrodnicze 

c) postawy i zachowania: jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich 

prowadzeniu. 

      Niedostateczny: 

a) umiejętności ucznia: nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć 

podawanych przez innych rozwiązań, wiadomości, odwzorować podanych zastosowań 

praktycznych wiedzy zdobywanej na lekcjach 

b) wiadomości: nie zna podstawowych pojęć zagadnień omawianych na zajęciach, nie 

orientuje się w problematyce przyrodniczej 

c) postawy i zachowania: nie włącza się do realizacji zadań na lekcji, nie współpracuje z 

grupą, a wręcz przeciwnie, swoim zachowaniem przeszkadza innym w realizowaniu 

zadań. 

Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną przewidywaną (proponowaną przez nauczyciela) 

końcoworoczną ma prawo ubiegać się o wyższą  pod warunkiem, że: 

1. jego frekwencja na lekcjach przyrody nie jest niższa niż 80% 

2. usprawiedliwione ma  wszystkie nieobecności na lekcjach przyrody 

3. przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych oraz uzyskał z nich oceny pozytywne (wyższe niż oceny ndst) 

4. skorzystał z wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy. 

Uczeń, który ubiega się o podwyższenie oceny z przyrody zwraca się z pisemną prośbą (w 

formie podania) do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach. Jeżeli uczeń spełnia powyższe warunki (punkt 1,2,3 

i 4) wychowawca zapisuje ten fakt i przekazuje podanie nauczycielowi. Nauczyciel 

odnotowuje spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na 

przystąpienie do poprawy. Jeżeli uczeń nie spełnia warunków (pkt. od 1 do 4), prośba 

zostaje odrzucona (nauczyciel podaje przyczyny). Uczeń spełniający powyższe warunki 

najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem R.P. przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego 

tylko te zagadnienia, które były ocenione poniżej jego oczekiwań. Sprawdzian zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy, oceniony zgodnie z obowiązującym systemem 

oceniania. Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

Ostateczna ocena nie może być niższa od oceny proponowanej- niezależnie od wyniku 

sprawdzianu, który uczeń pisał. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą. Ma prawo 

ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w 

przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 

ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

Pamiętaj! 

Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

Nauczyciel przyrody 

Ewa Kamińska 

 


