
Kryteria oceniania z przyrody 
 
PRZYRODA  KL.  IV  
  
do programu nauczania nr DKW-4014-55/99 
   
REJESTR  WYMAGAŃ  NA  POSZCZEGÓLNE  OCENY 
                           

I. ŚRODOWISKO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY 
 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

   
-nie opanował wiadomości objętych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia--
-nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu 
-nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 
nauczyciela 
-nie potrafi korzystać z atlasów, map, rysunków schematycznych. 
-nie zna podstawowych pojęć z przyrody.   
 
                      
ocena dopuszczająca 
 Uczeń : 
-wymienia naturalne i przekształcone elementy krajobrazu 
-wymienia zasoby przyrody 
-wymienia źródła zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza 
-wyjaśnia , dlaczego należy chronić przyrodę 
-zna rodzaje oddziaływań występujących w przyrodzie  
-wymienia źródła dźwięku i światła 
-wymienia podstawowe organy rośliny kwiatowej 
-wymienia czynności życiowe roślin 
-wymienia kierunki główne i pośrednie 
  
ocena dostateczna  
Uczeń : 
-wskazuje cechy różniące krajobrazy naturalne od przekształconych 
-podaje przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody 
-rozpoznaje kilka wybranych gatunków roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia 
-zna rolę poszczególnych organów rośliny kwiatowej 
-podaje przykłady roślin jednorocznych, wieloletnich bylin 
-zakłada i prowadzi hodowlę rośliny od nasienia 
-podaje przykłady oddziaływań występujących w przyrodzie 
-podaje przykłady codziennych zachowań, które nie obciążają środowiska 
  
ocena dobra 
  Uczeń : 
-wskazuje przykłady wpływu ludzkiej działalności na środowisko 
-wymienia składniki potrzebne do odżywiania rośliny  i wskazuje drogę ich pobierania 
-wyjaśnia na czym polega wymiana gazowa u roślin 
-opisuje kiełkowanie nasienia i rozwój siewki 
-opisuje zjawisko powstawania i rozchodzenia się dźwięku  



-opisuje widomą drogę Słońca po sklepieniu niebieskim 
-określa kierunki główne i pośrednie za pomocą poznanych metod 
  
ocena bardzo dobra 
   Uczeń : 
-projektuje proste doświadczenia ilustrujące różne rodzaje oddziaływań i ich skutki  
-projektuje doświadczenia wykazujące przewodnictwo cieplne i elektryczne różnych 
substancji 
-rozumie konieczność zachowania resztek krajobrazu naturalnego w niezmienionej postaci 
-rozumie konieczność oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody 
-planuj sposoby ochrony przyrody. 
  
                                       
 II. MÓJ ORGANIZM  
 
 ocena dopuszczająca  
Uczeń : 
-wie z czego są zbudowane organizmy żywe 
-wymienia przykłady narządów i układów narządów 
-wskazuje na sobie części ciała i określa położenie ważnych narządów wewnętrznych 
-wymienia składniki niezbędne do życia człowieka i zna ich rolę 
-wymienia podstawowe czynności życiowe organizmów 
-zna podstawowe składniki pokarmowe 
-zna produkty pokarmowe sprzyjające i niesprzyjające zdrowiu 
-wie, że rozmnażanie jest procesem warunkującym istnienie organizmów 
-zna zasady higieny 
-zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych  
  
 ocena dostateczna 
Uczeń : 
-zna rolę składników pokarmowych 
-wskazuje produkty spożywcze bogate w poszczególne składniki pokarmowe 
-zna zasady prawidłowego odżywiania się 
-wyjaśnia wpływ odżywiania na rozwój dziecka 
-określa zapotrzebowanie pokarmowe własnego organizmu  
-zna zmiany zachodzące w organizmie dziewczynki i chłopca w okresie dojrzewania 
-wyjaśnia, na czym polega  dojrzewanie organizmu 
-opisuje wpływ czynników środowiska na zdrowie człowieka 
 
 ocena dobra  
 Uczeń : 
-określa funkcje narządów 
-wyjaśnia na czym polega wymiana gazowa, odżywianie, trawienie, dojrzewanie organizmu 
-wyjaśnia jak pokarm i tlen docierają do komórek 
-wyjaśnia rolę witamin w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 
-omawia wpływ trybu życia na zdrowie człowieka 
-omawia przystosowanie w budowie organizmu człowieka do warunków środowiska 
-buduje proste obwody elektryczne 
 
  



ocena bardzo dobra 

 
 Uczeń : 
-odróżnia odżywianie i trawienie 
-wyjaśnia z jakich składników i w jakim celu w komórkach wytwarzana jest energia 
-planuje całodzienny jadłospis uwzględniając zasady prawidłowego odżywiania się 
-potrafi uzasadnić znaczenie właściwego odżywiania, aktywności fizycznej i higieny osobistej 
-w okresie dojrzewania 
-buduje obwody elektryczne wg schematów. 
  
 
III. OD PLANU DO MAPY  
 
ocena dopuszczająca 
 Uczeń : 
-zna pojęcia: plan, warstwica, mapa hipsometryczna, mapa poziomicowa 
-wymienia kierunki główne i pośrednie 
-wymienia formy terenu 
-zna rodzaje skal używanych na planach, mapach 
-posługuje się legendą 
  
 ocena dostateczna  
Uczeń: 
-rozróżnia rodzaje skal 
-potrafi narysować plan 
-rozpoznaje formy terenu z rysunku poziomicowego i mapie hipsometrycznej 
-odróżnia wysokość względną od wysokości bezwzględnej 
-odczytuje wysokości na mapie hipsometrycznej Polski 
-rozróżnia formy terenu występujące  w najbliższym otoczeniu 
-odczytuje z mapy hipsometrycznej nazwy krain geograficznych Polski 
  
  ocena dobra 
    Uczeń : 
-odczytuje treść mapy posługując się legendą 
-posługuje się niwelatorem do pomiaru wysokości względnej pagórka 
-rozumie zasady wyznaczania poziomic 
-wyznacza poziomice na modelu pagórka 
-zna zastosowanie planu 
-potrafi obliczyć na podstawie skali mapy, odległość rzeczywistą  
-posługuje się planem miasta, osiedla 
-potrafi odszukać wybrany obiekt na planie 
-orientuje się w najbliższej okolicy wg obiektów 
-potrafi zorientować mapę w terenie 
  
 ocena bardzo dobra  
    Uczeń : 
-posługuje się planem i mapą w terenie 
-potrafi wykonać szkic topograficzny najbliższego otoczenia 
-rysuje profil terenu na podstawie mapy poziomicowej 
-projektuje trasę wycieczki posługując się planem 



 
IV. POGODA I OBSERWACJE METEOROLOGICZNE 
  
ocena dopuszczająca 
Uczeń : 
-zna pojęcie : pogoda 
-wymienia składniki pogody 
-wymienia rodzaje chmur i opadów 
-wymienia przyrządy służące do pomiaru składników pogody 
-wymienia pory roku 
-zna stany skupienia wody 
-zna średni spadek temperatury na każde 100 m wysokości 
  
ocena dostateczna 
 Uczeń : 
-rozróżnia przyrządy służące do pomiarów składników pogody 
-rozróżnia rodzaje opadów i osadów atmosferycznych 
-rozróżnia rodzaje chmur 
-rozróżnia stany skupienia wody 
-opisuje prędkość wiatru na podstawie skali Beauforta 
-bada i opisuje właściwości wody w stanie ciekłym, stałym i gazowym 
  
 ocena dobra  
 Uczeń : 
-opisuje krążenie wody w przyrodzie 
-wyjaśnia procesy: topnienie, parowanie, krzepnięcie, parowanie 
-dokonuje pomiarów składników pogody 
-oblicza spadek temperatury wraz z wysokością 
-wyjaśnia zmiany ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością  
-wyjaśnia proces powstawania wiatru halnego i bryzy 
-wykazuje doświadczalnie istnienie ciśnienia atmosferycznego 
-określa podstawowe warunki powstawania cienia 
  
 ocena bardzo dobra  
  Uczeń : 
-wskazuje przyczyny zmian pór roku 
-wykazuje współzależności między składnikami pogody 
-uzasadnia potrzebę przewidywania przyszłych stanów pogody 
-ocenia znaczenie wody w przyrodzie 
-wyjaśnia zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 
-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych szczebla wyższego niż szkolny. 
-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, aktywnie uczestniczy 
w procesie lekcyjnym. 
-opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
potrafi biegle stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 
-umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, proponuje 
rozwiązania nietypowe 



-potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach np. publikacje, filmy, 
Internet, programy komputerowe i inne 
-biegle posługuje się słownictwem, terminologią i symboliką charakterystycznymi dla 
poszczególnych dziedzin przyrody.  
 
 
PRZYRODA  KL.  V  

  
do programu nauczania nr DKW-4014-55/99 
 
REJESTR  WYMAGAŃ NA   POSZCZEGÓLNE  OCENY  
 
 
I . WŁAŚCIWOŚCI  SUBSTANCJI  W RÓŻNYCH  STANACH  SKUPIENIA 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

   
-nie opanował wiadomości objętych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, -
-nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu 
 -nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 
nauczyciela 
- nie potrafi korzystać z atlasów, map, rysunków schematycznych. Nie zna podstawowych 
pojęć z przyrody.   
 
  ocena  dopuszczająca  
Uczeń: 
-wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady ciał stałych, cieczy i gazów 
-podaje przykłady mieszanin spotykanych w życiu codziennym 
-dzieli mieszaniny na jednorodne i niejednorodne 
-przygotowuje wodne roztwory soli, cukru itp. 
-określa występowanie wody w przyrodzie 
  
 ocena  dostateczna  
Uczeń: 
-określa właściwości ciał stałych, cieczy i gazów 
-rozpoznaje w otoczeniu ciała sprężyste, plastyczne i kruche 
-wskazuje sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych 
-wskazuje, który składnik powietrza bierze udział w spalaniu  
-wskazuje w otoczeniu przykłady korozji 
-wyjaśnia, na czym polega korozja i zna sposoby zapobiegania 
-wyjaśnia, dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę 
  
 ocena  dobra  
Uczeń: 
-porównuje właściwości ciał stałych, cieczy i gazów 
-porównuje mieszaniny: jednorodną i niejednorodną 
-wyjaśnia na czym polega spalanie 
-nazywa składniki tworzące roztwór 
-rozdziela składniki mieszanin jednorodnych i niejednorodnych 
-planuje i przeprowadza obserwację procesu rdzewienia 



-wyznacza objętość ciała nieforemnego za pomocą menzurki 
-porównuje właściwości wody i powietrza 
  
ocena bardzo dobra  
Uczeń: 
-wskazuje związek między budową a niektórymi właściwościami ciał stałych, cieczy i gazów 
-potrafi wykorzystać w życiu codziennym właściwości ciał stałych, cieczy  
i gazów 
-planuje i demonstruje doświadczenia wykazujące podstawowe właściwości ciał stałych, 
cieczy i gazów 
-sporządza nasycony roztwór soli i przeprowadza jego krystalizację. 
 
 
 
II . WYBRANE  EKOSYSTEMY 
 
ocena dopuszczająca  
Uczeń: 
-podaje przykłady ekosystemów 
-wymienia kilka gatunków charakterystycznych dla omawianych ekosystemów 
-zna pojęcia: organizmy samożywne, organizmy cudzożywne i podaje przykłady 
-wyjaśnia terminy: producenci, konsumenci, reducenci 
-wyróżnia warstwy lasu 
-odczytuje i przedstawia zależności pokarmowe 
-wie, co jest istotą procesu fotosyntezy 
-zna zasady, którymi należy kierować się podczas zbierania grzybów 
-odróżnia muchomora od innych grzybów 
-wyjaśnia, dlaczego nie należy prowadzić produkcji rolnej na terenach skażonych 
 
 
  
ocena dostateczna  

 
Uczeń: 
-rozpoznaje i opisuje gatunki roślin i zwierząt z omawianych ekosystemów 
-wymienia na podstawie obserwacji różnice między warunkami życia w lesie i na polu 
-opisuje budowę i rolę organów roślinnych 
-wskazuje przystosowania wybranych organizmów do środowiska, pobierania pokarmu, 
obrony, ucieczki 
-odczytuje i przedstawia schematem składniki ekosystemu, warstwową budowę lasu i budowę 
zewnętrzną organizmów 
-wyjaśnia znaczenie fotosyntezy 
-wskazuje substraty i produkty fotosyntezy 
-wyjaśnia rolę producentów, konsumentów, reducentów 
-ustala zależności pokarmowe w ekosystemach 
-wyjaśnia na czym polega pasożytnictwo i konkurencja, podaje przykłady 
wyjaśnia na czy polega mikoryza 
-rozpoznaje formy przetrwalnikowe i organy służące do rozmnażania roślin 
-podaje przykłady wpływu człowieka na ekosystemy 
  



ocena dobra  
Uczeń: 
-porównuje warunki życia w lesie i na polu, w ekosystemie lądowym i wodnym 
-porównuje warunki klimatyczne w poszczególnych warstwach lasu 
-wyjaśnia wpływ roślinności lasu na warunki w nim panujące 
-porównuje wybrane organizmy, ich budowę, czynności życiowe i tryb życia 
-posługuje się pojęciami: biocenoza, biotop, ekosystem 
-rozpoznaje ptaki owadożerne 
-rozpoznaje stadia rozwojowe owadów i żaby 
-rozpoznaje szkodniki roślin 
-wyjaśnia przyczyny niektórych zmian zachodzących w ekosystemach 
-wskazuje główne przyczyny degradacji środowiska przyrodniczego 
-modeluje działanie kwaśnych deszczów 
-określa stan drzewa na podstawie obserwacji liści i gałęzi 
-stosuje różne sposoby oceny czystości wody 
-omawia znaczenie lasu 
-rozróżnia typy lasów 
-rozpoznaje pory roku na podstawie rozwoju roślin 
 
ocena bardzo dobra  
Uczeń: 
-wyjaśnia wzajemne zależności między składnikami ekosystemu 
-omawia i przedstawia za pomocą schematu krążenie materii w ekosystemie 
-uzasadnia, dlaczego pole jest ekosystemem sztucznym 
-ocenia ekologiczne znaczenie fotosyntezy i rozkładu szczątków organicznych 
-wykazuje konsekwencje nieprawidłowego stosowania nawozów sztucznych  
i chemicznych środków ochrony roślin 
-analizuje drogi, jakimi skażenia docierają do człowieka 
-analizuje skutki ingerencji człowieka w ekosystemy 
-projektuje sposoby ochrony poznanych ekosystemów wchodząc w rolę np. przedstawiciela 
samorządu, turysty, rolnika. 
 
 
 
III . WYBRANE  KRAJOBRAZY POLSKI 
 
MAPA  HIPSOMETRYCZNA  
 
ocena  dopuszczająca  
Uczeń: 
-zna elementy mapy hipsometrycznej 
-wymienia formy powierzchni Ziemi 
-zna rodzaje krajobrazów 
-zna krainy geograficzne Polski wchodzące w skład poszczególnych pasów krajobrazowych 
-wskazuje na mapie Polski krainy geograficzne 
-wyjaśnia pojęcia: rzeka główna, dopływ 
-wskazuje na mapie główne rzeki i jeziora w Polsce 
 
 
  



ocena  dostateczna  
Uczeń: 
-rozpoznaje formy powierzchni Ziemi na rycinie, zdjęciu, w terenie 
-odczytuje wysokość bezwzględną dowolnych punktów na mapie hipsometrycznej Polski 
-wyjaśnia pojęcia: dorzecze, dział wodny, zlewisko 
-określa położenie największych rzek i jezior w Polsce 
-potrafi posłużyć się skalą mapy 
-posługuje się mapą najbliższej okolicy 
-wymienia cechy pogody tatrzańskiej 
-rozróżnia elementy krajobrazu wysokogórskiego 
-odczytuje na podstawie legendy proste informacje zawarte na mapie 
 
ocena  dobra  
Uczeń: 
-rozpoznaje formy powierzchni Ziemi na mapie poziomicowej 
-określa kierunek spływu rzek w Polsce na podstawie mapy hipsometrycznej 
-odczytuje na mapie nazwy i wysokości największych wzniesień 
-wyjaśnia zmiany w krajobrazie najbliższej okolicy w wyniku oddziaływania człowieka 
-podaje przykłady wzajemnego oddziaływania naturalnych składników krajobrazu 
  
ocena  bardzo  dobra  
Uczeń: 
-opisuje główne cechy krainy geograficznej na podstawie analizy mapy hipsometrycznej 
-wyjaśnia powstawanie charakterystycznych form rzeźby powierzchni  poznanych 
krajobrazach Polski 
-wykonuje profil hipsometryczny terenu na podstawie rysunku poziomicowego 
 
KRAJOBRAZY  GÓR 
 
ocena  dopuszczająca 
Uczeń: 
-wskazuje na mapie góry 
-zna terminy: góry wysokie, średnie, niskie 
-odczytuje nazwy najwyższych szczytów 
-wymienia elementy rzeźby wysokogórskiej 
-zna prawidłowość, że temperatura powietrza spada wraz z wysokością 
-zna Parki Narodowe znajdujące się na obszarach górskich 
-zna zasady bezpiecznego poruszania się w górach 
-zna zasady zachowania się w Parku Narodowym 
  
ocena  dostateczna  
Uczeń: 
-wymienia cechy gór niskich, średnich  i wysokich 
-rozróżnia na rycinie, szkicu elementy rzeźby wysokogórskiej 
-nazywa piętra roślinności w Tatrach 
-wymienia skały występujące w górach 
-wymienia cechy pogody tatrzańskiej 
-wymienia główne bogactwa naturalne Gór Świętokrzyskich 
-wie, że w okolicy Kielc znajduje się Jaskinia Raj z formami krasowymi 
  



ocena  dobra  
Uczeń: 
-rozróżnia  i opisuje krajobrazy gór niskich, średnich  i wysokich 
-wyjaśnia, dlaczego w górach wraz z wysokością zmienia się roślinność 
-oblicza temperaturę na podanych wysokościach 
-porównuje piętra roślinne Tatr i Karkonoszy 
-wyjaśnia jak powstaje wiatr halny 
-wyjaśnia powstawanie gołoborzy w Górach świętokrzyskich 
-wyjaśnia przyczynę degradacji środowiska przyrodniczego w Karkonoszach 
-zna walory turystyczne  i krajobrazowe gór 
  
ocena  bardzo  bobra  
Uczeń: 
-rozpoznaje okazy skał (granit , wapień , piaskowiec)  i przypisuje do poznanych krajobrazów 
-uzasadnia, konieczność ochrony Tatr przed nieracjonalnym rozwojem turystyki 
-wykazuje dostosowanie się działalności człowieka do składników krajobrazu w obszarach 
górskich 
 
KRAJOBRAZY  WYŻYN 
  
ocena dopuszczająca  
Uczeń: 
-wymienia  i wskazuje na mapie wyżyny 
-odczytuje nazwy głównych miast wyżyn 
-wie, że Kraków to dawna stolica Polski 
-wymienia zabytki Krakowa 
-wymienia główne uprawy Wyżyny Lubelskiej 
-wymienia bogactwa mineralne Wyżyny Śląskiej 
 
  
ocena  dostateczna  
Uczeń: 
-opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu Wyżyny Lubelskiej 
-podaje przykłady osobliwości znajdujących się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
-rozpoznaje węgiel kamienny 
-wymienia obiekty związane z historią Polski (Szlak Orlich Gniazd, Grota Łokietka) 
-przedstawia sposoby eksploatacji węgla kamiennego 
 
  
ocena  dobra  
Uczeń: 
-przedstawia cechy krajobrazu przemysłowego Wyżyny Śląskiej 
-opisuje etapy powstawania węgla kamiennego  
-opisuje, w jaki sposób powstał krajobraz krasowy 
-obserwuje  i opisuje właściwości lessu 
-opisuje jak powstaje wąwóz lessowy 
-opisuje jak powstaje jaskinia w skałach wapiennych 
-uzasadnia potrzebę ochrony zabytków Krakowa 
 
 



ocena  bardzo  dobra  
Uczeń: 
-ocenia znaczenie węgla kamiennego dla gospodarki 
-wykazuje związki między rolniczą a przemysłową działalnością człowieka 
-podaje przykłady świadczące o wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie 
mieszkańców 
-przedstawia sposoby rekultywacji zmienionych składników krajobrazu 
 
KRAJOBRAZY  NIZIN 
 
ocena  dopuszczająca  
Uczeń: 
-zna terminy: stolica, nizina, równina, depresja, mierzeja, nurt rzeki, koryto rzeki, delta rzeki,  
klif 
-wymienia  i wskazuje na mapie niziny, główne miasta, rzeki  i jeziora 
-wymienia zabytki Warszawy 
-wymienia główne ośrodki wypoczynkowe, porty morskie  i rybackie 
-zna trzy Parki Narodowe znajdujące się w pasie nizin 
 
ocena  dostateczna  
Uczeń : 
-rozpoznaje formy ukształtowania w pasie pojezierzy 
-odczytuje wysokości bezwzględne w pasie pojezierzy 
-rozróżnia typy wybrzeży 
-wymienia funkcję miasta stołecznego 
-opisuje na podstawie źródeł zabytki Warszawy 
-podaje nazwę gleb  i główne uprawy Żuław Wiślanych 
-wskazuje na mapie polskie porty morskie i rybackie 
  
ocena  dobra  
Uczeń : 
-opisuje krajobrazy poszczególnych krain w pasie nizin 
-określa bogactwa mineralne Niziny Śląskiej i miejsca ich występowania 
-omawia związek między warunkami naturalnymi Niziny Śląskiej i rolnictwem 
-charakteryzuje krajobraz Niziny Mazowieckiej 
-wskazuje na rycinie elementy doliny rzecznej 
-wyjaśnia genezę powstawania rzeźby w pasie pojezierzy 
-opisuje , w jaki sposób powstała delta Wisły 
-opisuje niszczącą i budującą działalność morza 
-rozpoznaje na rycinie główne zabytki: Warszawy, Gdańska, Radomia 
   
ocena  bardzo  dobra  
Uczeń : 
-porównuje warunki geograficzno - przyrodnicze Niziny Śląskiej  i Mazowieckiej 
-charakteryzuje Słowiński i Białowieski Park Narodowy 
-przedstawia korzyści wynikające z dostępu do zasobów morza 
-wskazuje zagrożenia dla roślin i zwierząt morskich wynikające z gospodarczej działalności 
człowieka 
-wykazuje na przykładach walory krajobrazu pojezierzy i pobrzeży dla celów turystycznych i 
rekreacyjnych 



 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych szczebla wyższego niż szkolny. 
-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, aktywnie uczestniczy 
w procesie lekcyjnym. 
-opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
potrafi biegle stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 
-umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, proponuje 
rozwiązania nietypowe 
-potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach np. publikacje, filmy, 
Internet, programy komputerowe i inne 
-biegle posługuje się słownictwem, terminologią i symboliką charakterystycznymi dla 
poszczególnych dziedzin przyrody.  
 
PRZYRODA KLASA VI 

 
do programu nauczania nr DKW-4014-55/99 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
-osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych szczebla wyższego niż szkolny. 
-samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, aktywnie uczestniczy 
w procesie lekcyjnym. 
-opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
potrafi biegle stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) 
-umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, proponuje 
rozwiązania nietypowe 
-potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w różnych źródłach np. publikacje, filmy, 
Internet, programy komputerowe i inne 
-biegle posługuje się słownictwem, terminologią i symboliką charakterystycznymi dla 
poszczególnych dziedzin przyrody.  
 

 ocena bardzo dobra 
 Uczeń: 
 -w pełnym zakresie opanował wiadomości programowe, używa prawidłowej terminologii, 
-jest samodzielny, korzysta z różnych źródeł wiedzy, 
-posiada wiedzę o składnikach środowiska przyrodniczego, o regionie, Polsce, Ziemi, 
budowie materii, o substancjach chemicznych, niektórych zjawiskach i procesach fizycznych, 
-całościowo postrzega rzeczywistość przyrodniczą, zna prawa rządzące przyrodą, 
-wypowiedzi ustne i pisemne są bardzo dobre,  
-samodzielnie wykonuje doświadczenia i pomoce, 
-umie uogólniać i wyjaśniać związki między zjawiskami i procesami, 
-orientuje się w terenie , bardzo dobrze posługuje się mapą, 
-potrafi odczytać tabele, wykresy, legendy, objaśnienia i  klucze, 
-rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt 
-rozwiązuje zadania problemowe, 
-bierze udział w konkursach wiedzy przyrodniczej, 
-potrafi wskazać pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko 
 
 

 



ocena dobra  
Uczeń: 
-opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 
-korzysta z wiedzy z podręcznika i innych materiałów dydaktycznych, 
-zna składniki środowiska przyrodniczego, budowę materii, niektóre zjawiska fizyczne, 
substancje chemiczne, 
-posiada wiedzę o regionie , Polsce, Ziemi, zagrożeniach i ochronie środowiska 
przyrodniczego człowieka,  
-umie wyjaśniać związki między zjawiskami i procesami, 
-orientuje się w terenie , dobrze posługuje mapą, 
-potrafi sporządzać i odczytywać tabele, wykresy, legendy, 
-rozpoznaje pospolite gatunki roślin i zwierząt, 
-umie poszukiwać rozwiązań dla niektórych problemów dnia codziennego, 
-czynnie uczestniczy w zajęciach, 
 
ocena dostateczna 
Uczeń:  
-opanował w podstawowym zakresie wiadomości określone programem nauczania, 
-korzysta z podręcznika i materiałów przygotowanych przez nauczyciela, 
-posiada podstawową wiedzę o regionie, Polsce, Ziemi, o niektórych zjawiskach fizycznych i 
substancjach chemicznych, 
-jest świadom konieczności ochrony środowiska naturalnego, 
-orientuje się w terenie, potrafi posługiwać się mapą, 
-potrafi odczytywać tabele i wykresy, 
-rozpoznaje pospolite gatunki roślin i zwierząt, 
-potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela, 
-umie poszukiwać proste rozwiązania dla problemów dnia codziennego, 
-biernie uczestniczy w zajęciach, ma problemy z pracą samodzielną, 
 
ocena dopuszczająca 
Uczeń: 
-ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie 
przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 
-prowadzi zeszyt przedmiotowy, potrafi korzystać z własnych notatek sporządzanych na 
lekcjach lub w ramach prac domowych, 
-zna pospolite gatunki roślin i zwierząt, 
-posiada elementarną wiedzę o regionie , Polsce, Ziemi, budowie materii,  
-potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania teoretyczne i praktyczne, 
-potrafi odczytać proste tabele i wykresy, 
-rozumie konieczność ochrony przyrody, 
-umie poszukiwać proste rozwiązania dla podstawowych problemów życia codziennego, 
-częsty brak zeszytu przedmiotowego, nie przygotowany do lekcji, 
 
ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
-nie opanował wiadomości objętych programem, które są konieczne do dalszego kształcenia, -
-nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu 
 -nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 
nauczyciela 
- nie potrafi korzystać z atlasów, map, rysunków schematycznych. Nie zna podstawowych 
pojęć z przyrody.   



 Anna Woszek 
 
 


