
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce

Wymagania edukacyjne 
i przedmiotowe sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

PRZYRODA



Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i wagi ocen

L.p
.

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Waga

1. Sprawdzian/praca klasowa
Wypowiedź pisemna, która obejmuje określony przez nauczyciela zakres materiału, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

5

2. Aktywność poza lekcjami
Aktywny udział w rozwijaniu swoich wiadomości i umiejętności, sukcesy w konkursach przedmiotowych

5

3. Zadania, ćwiczenia, umiejętności praktyczne na lekcjach
Rozwiązanie zadania osadzonego w kontekście praktycznym obejmującego szerszy niż omawiany na danej lekcji zakres materiału

5

4. Kartkówka
Wypowiedź pisemna, która obejmuje zakres nowego materiału z co najwyżej 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana

3

5. Wypowiedź pisemna
Rozwiązanie zadania w ramach ćwiczeń na lekcji

3

6. Wypowiedź ustna
Omówienie kroków rozwiązania zadania
rozwiązanie zadania przy tablicy – materiał bieżący

3

7. Projekty grupowe i indywidualne
Plakaty, modele, przeprowadzenie ankiet (wykresy, diagramy),
Realizacja lekcji metodą projektową

3

8. Aktywność na lekcji
Wykonywanie zadań z wykorzystaniem notatek i wiadomości z podręcznika; 
obserwacja i wnioskowanie podczas wykonywania doświadczeń

3

9. Odpowiedź
Odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień poruszanych na lekcji
również kartkówka z „teorii”

2

10. Czytanie
Czytanie ze zrozumieniem (np. wskazanie danych i szukanych w treści zadania)

1

11. Zadanie domowe
prace wykonywane w domu obejmujące zagadnienia omawiane na lekcji poprzedzającej

1

                                                 



Uwagi o ocenianiu

1. Oceny są  jawne, umotywowane; skala ocen od 1-6. Ocena zawiera informację zwrotną, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), kierowany do nauczyciela przedmiotu, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Dokumentacja
przechowywana jest przez nauczyciela przedmiotu na terenie szkoły.

3. W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek w ciągu 2 dni uzupełnić notatkę w zeszycie, ćwiczeniach oraz odrobić zadanie domowe. Nie
ocenia się negatywnie ucznia po nieobecności w szkole dłuższej niż 3 dni.

4. Raz  w  semestrze  uczeń  może  być  nieprzygotowany  do  odpowiedzi.  Nie  dotyczy  :  lekcji  powtórzeniowych,  sprawdzianów  i  zapowiedzianych
kartkówek.

5. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania, kolejny brak zadania jest równoznaczny z oceną niedostateczną, po zgłoszeniu braku zadania, lub
otrzymaniu oceny niedostatecznej należy je uzupełnić i przedstawić nauczycielowi na kolejnej lekcji. 

6. Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie prac kontrolnych – sprawdzianu, testu, kartkówki (ściąga, zagląda do kolegi, odwraca się do kolegi,
nie  odkłada  długopisu  na prośbę  nauczyciela  – sygnał  zakończenia  pracy)  bądź  też  podpowiada  w czasie  odpytywania  ucznia  wtedy,  otrzymuje
bezwzględnie ocenę niedostateczną, a nauczyciel nie sprawdza pracy pisemnej ucznia.

7. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (5 dni i więcej) uczeń ma prawo do napisania zaległego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni. W przypadku
krótszej nieobecności jest zobowiązany do jego napisania w ciągu jednego tygodnia.

8. W ciągu semestru uczeń ma prawo poprawić wszystkie oceny z testów, prac pisemnych, kartkówek i z odpowiedzi. Termin poprawy to dwa tygodnie.
W szczególnych przypadkach (choroba ucznia itp.) nauczyciel ustala z uczniem przedłużenie terminu.

9. Na 30 dni  przed zebraniem Rady Pedagogicznej  w sprawie klasyfikacji  nauczyciel   w trakcie  zajęć  informuje  uczniów o grożących im ocenach
niedostatecznych i zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

10. Na 8 dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej  w sprawie klasyfikacji  nauczyciel  w trakcie  zajęć informuje uczniów o przewidywanych ocenach
śródrocznych  /  rocznych  z  przedmiotu.  O  przewidywanych  ocenach  śródrocznych  /  rocznych  z  przedmiotu  rodzice  powiadamiani  są  przez
wychowawców. 

11. W terminie  nie  dłuższym niż 3 dni  od otrzymania  informacji  o ocenach przewidywanych,  uczeń lub rodzic ma prawo wnioskować na piśmie o
podwyższenie  oceny przewidywanej,  jeżeli  systematycznie  prowadził  zeszyt  przedmiotowy,  posiadał  podręcznik,  ćwiczenia  i  przybory  (na  ocenę
dopuszczającą); ponadto, systematycznie poprawiał oceny (na ocenę o jeden stopień wyższą). Termin egzaminu zaliczeniowego uzgadnia nauczyciel z
uczniem i jego rodzicami.

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin
klasyfikacyjny na koniec roku szkolnego.

13. O wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniowie zostają poinformowani na początku roku szkolnego.



WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY

DLA UCZNIA KLASY IV OPARTE NA PROGRAMIE NAUCZANIA PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ- MAC EDUKACJA AUTORSTWA ILONY ŻEBER-DZIKOWSKIEJ , BOŻENY
WÓJTOWICZ I MAGDALENY KOSACKIEJ

Wymagania na poszczególne oceny:

Konieczne

( ocena dopuszczająca) A

Podstawowe

(ocena dostateczna) B

Rozszerzające

(ocena dobra) C

Dopełniające

( ocena bardzo dobra) D

Wykraczające

( ocena celująca) E

1.wymienia niektóre 
składniki przyrody

2.wymienia nazwy 
kierunków głównych 
oraz ich polskie skróty

3.wymienia kilka 
elementów pogody

4.wymienia zmiany w 
przyrodzie w 
poszczególnych porach 
roku

5.wymienia przykłady 
środowisk wodnych

1.Wskazuje  na mapie 
granice, Polski jej 
sąsiadów, region i 
miejsce zamieszkania

2.zna zasady 
właściwego zachowania
na obszarach 
chronionych

3.dostrzegać wpływ 
swoich działań na stan 
środowiska 
przyrodniczego

4.podaje nazwy 
narządów człowieka i 

1.umieć wskazać 
elementy krajobrazu 
najbliższego otoczenia i 
opisać je

2.opisuje krajobrazy 
nizin, wyżyn i gór

3.wskazać przykłady 
prostych związków 
między elementami 
środowiska 
przyrodniczego

4.rozpoznawać 
pospolite rośliny i 
zwierzęta środowiska 

1.Podaje przykłady 
zmian spowodowanych 
przez człowieka w 
środowisku

2.Określa przy użyciu 
przyrządów kierunki 
główne na widnokręgu

3.Wyjaśnia zależności 
między długością cienia 
a wysokością Słońca

4.Posługuje się  
przyrządami do 
obserwacji 
przyrodniczych (lupa, 

1. Uczeń opanował wymagania 
edukacyjne przewidziane w 
podstawie programowej dla 
klasy IV na ocenę bardzo dobrą 
ponadto bierze udział i odnosi 
sukcesy w konkursach 
przyrodniczych.

2.Proponuje nowatorskie 
rozwiązania problemu , 
dostrzega zależności w 
przyrodzie. Potrafi przewidzieć 
skutki działalności człowieka w 
środowisku.



6.wymienia obserwację 
jako podstawowe 
źródło poznawania 
przyrody

7.wyróżnia organizmy 
jednokomórkowe i 
wielokomórkowe

8.podaje dwie  
podstawowe czynności 
życiowe człowieka

9.potrafi z podanych 
organizmów wybrać 
samożywne i 
cudzożywne

10.wyjaśnia, że 
wszystkie organizmy 
oddychają

11.odróżnia 
podstawowe elementy 
krajobrazu: niziny, 
wyżyny, góry

12.wymienia trzy 
elementy krajobrazu

13.określa co to jest 
poziomica

14.uzasadnia 

rozpoznaje na rysunku

5.zna etapy rozwoju 
człowieka

6.wykonuje prosty 
opatrunek

7.wyjaśnia pojęcie 
komórka

8.wymienia organy 
rośliny

9.wie na czym polega 
rozmnażanie płciowe i 
bezpłciowe i podaje 
przykłady

10.rysuje plan 
dowolnego przedmiotu 
w wybranej przez siebie
skali

11.wymienia formy 
ochrony przyrody

12.zna sposoby 
zabezpieczenia 
żywności przed psuciem

słodkowodnego i 
lądowego w najbliższym
otoczeniu

5.wskazuje źródła 
zanieczyszczeń wody i 
powietrza w 
najbliższym otoczeniu

6.wymienia narządy 
człowieka

7.znać zasady 
prawidłowego 
odżywiania

8.znać i stosować 
zasady higieny osobistej
i otoczenia

9.umieć zachować się w
sytuacji konieczności 
udzielenia pierwszej 
pomocy

10.znać podstawowe 
zasady zapobiegania 
chorobom zakaźnym i 
pasożytniczym i 
stosować je w praktyce

11.znać strony świata i 
umie je wyznaczyć za 
pomocą długości cienia

mikroskop)

5.umieć przygotować i 
przeprowadzić proste 
obserwacje i 
doświadczenia

6.sporządzić notatkę z 
obserwacji i 
doświadczenia

7.znać zasady opieki 
nad roślinami i 
zwierzętami 
hodowlanymi  i 
stosować w praktyce 
oraz wyjaśnia korzyści 
płynące z ich hodowli

8.umieć opisać pogodę i
dobrać przyrząd do 
pomiaru składnika

9.wymienić wspólne 
cechy organizmów 
(budowa, funkcje 
życiowe)

10.wskazać 
przystosowania 
organizmów do życia na
lądzie i w wodzie

11.zna nazwy polskie i 



konieczność ochrony 
przyrody

15.układa plan dnia

16.wyjaśnia istotę 
rozmnażania

17.uzasadnia, że styl 
życia wpływa na stan 
zdrowia

12.szkicuje uproszczone
plany ( pomieszczenia, 
szkoły, boiska)

skróty angielski 
kierunków na mapie i 
umie je określać

12.posługiwać się 
planem miasta i mapą 
turystyczną w celu 
odnalezienia drogi do 
celu

13.umieć wskazać 
źródła zanieczyszczeń 
wody i powietrza w 
najbliższym otoczeniu

14.analizuje etapy 
rozwoju człowieka


