
WYMAGANIA EDUKACYJNE  Z PRZYRODY  

DLA KLASY IV  

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową w danej klasie oraz 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, 

 umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk,  

 wzbogaca swoja wiedzę poprzez czytanie literatury przyrodniczej, 

 interesuje się nowymi osiągnięciami nauki dotyczącymi świata przyrody, 

 osiąga sukcesy w konkursach o tematyce przyrodnicze na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 w pełni opanował materiał przewidziany podstawą programową,  

 potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych,  

 zna i rozumie wszystkie pojęcia wprowadzone na zajęciach,  

 dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,  

 samodzielnie ocenia zjawiska, procesy, fakty, 

 bierze udział w konkursach o tematyce przyrodniczej. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 dobrze opanował wiedzę wymaganą podstawą programową, 

 zna i rozumie większość zagadnień i pojęć poruszanych na lekcjach, 

 korzysta z różnych źródeł informacji,  

 dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody,  

 aktywnie uczestniczy w lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował podstawowe wiadomości pozwalające na rozumienie zagadnień omawianych na 

lekcjach,  

 potrafi poprawić błędy merytoryczne po uwagach nauczyciela, 

 potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

 obserwuje procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz potrafi je opisać,  

 jest uważny na lekcji. 

 

 

 



 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 w zakresie przewidzianym podstawą programową wykazuje się znajomością i zrozumieniem 

podstawowych pojęć, 

 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.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

 nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet przy 

pomocy nauczyciela, 

 nie zna podstawowych określeń przyrodniczych,  

 odmawia wykonania prostych zadań poleconych przez nauczyciela. 
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