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Formy aktywności uczniów podlegające ocenie: 
 Prace pisemne - sprawdziany i kartkówki; 
 Odpowiedzi ustne; 
 Prace domowe  sprawdzające umiejętności przyrodnicze; 
 Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji; 
 Umiejętności sprawdzane podczas pracy w grupach; 
 Prace długoterminowe - albumy, zielniki, plakaty, gazetki itp.; 

 
ZASADY OCENIANIA 

1. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
2. Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.  
3. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe. 
4. Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 
5. Uczeń ma prawo uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych przydzielanych przez nauczyciela (np. referat, album, plakat, doświadczenie, model, 

pomoce do lekcji). 
6. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 
7. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą dodatkową pomoc. 

 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 rozpoznaje i nazywa 
podstawowe zjawiska przyrody; 

 posiada, przejawiający się w 
codziennym życiu, pozytywny 
stosunek do środowiska 
naturalnego; 

 opanował materiał 
programowy w stopniu 
elementarnym; 

 potrafi wykonać proste 
polecenia, wymagające 
zastosowania podstawowych 
umiejętności wymaganych w 
procesie uczenia się przyrody; 

 rozumie prosty tekst źródłowy; 
 

 opanował wiadomości i 
umiejętności w stopniu 
podstawowym; 

 zna podstawowe pojęcia 
przyrodnicze; 

 rozpoznaje i ocenia postawy 
wobec środowiska 
przyrodniczego; 

 posługuje się mapą jako 
źródłem wiedzy przyrodniczej; 

 obserwuje procesy 
zachodzące w środowisku 
przyrodniczym oraz opisuje je; 

 potrafi pod kierunkiem 
nauczyciela skorzystać z 
podstawowych źródeł informacji 
przyrodniczej; 

posiada niewielkie luki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach rozwijanych na 
lekcjach; 

 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; 

opanował w pełni materiał 
programowy; 

 projektuje doświadczenia i 
prezentuje je; 

 dostrzega i ocenia związki w 
przebiegu zjawisk 
przyrodniczych i działalności 
człowieka; 

 przewiduje następstwa i skutki 
działalności człowieka oraz 
przebiegu procesów naturalnych 
w przyrodzie; 

 wyjaśnia i rozwiązuje 
naturalne procesy w przyrodzie; 

 samodzielnie rozwiązuje 
problemy i zadania postawione 
przez nauczyciela, posługując  

opanował w pełni materiał 
programowy; 

 samodzielnie i twórczo rozwija 
własne zainteresowania 
przyrodnicze; 

 wychodzi z samodzielnymi 
inicjatywami rozwiązania 
konkretnych problemów; 

 odnosi sukcesy w konkursach, 
olimpiadach; 

 samodzielnie sięga do różnych 
źródeł informacji; 

 prezentuje swoje umiejętności 
na forum klasy; 

 potrafi udowodnić swoje 
zdanie używając odpowiedniej 
argumentacji; 



 potrafi wykonać proste zadania 
pisemne oparte na podręczniku 
lub innych źródłach wiedzy; 

 pracuje niesystematycznie; 
 

w pracach pisemnych osiąga 
od 50% do 69% punktów 
 

 

 dokonuje porównań zjawisk i 
elementów przyrody, posługując 
się terminologią przyrodniczą; 

 dobrze posługuje się mapą 
geograficzną –potrafi odczytać 
zawarte w niej informacje i 
posługiwać się legendą mapy; 

 systematycznie pracuje na 
lekcjach, potrafi sformułować 
dłuższą wypowiedź; 

 pomaga innym, nigdy nie 
przeszkadza w pracy. 
posiada niewielkie luki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach rozwijanych na 
lekcjach; 

w pracach pisemnych osiąga 
od 70% do 89% punktów 
 

 się zdobytymi 
umiejętnościami; 

 systematycznie pracuje na 
lekcjach; 

 sprawnie korzysta z 
dostępnych i wskazanych przez 
nauczyciela źródeł informacji; 

 wykorzystuje wiedzę z 
przedmiotów pokrewnych; 

 bierze udział w konkursach 
przyrodniczych; 

 formułuje dłuższe wypowiedzi 
zawierające własne sądy i 
opinie; 
wykazuje się aktywną postawą 
w klasie, poproszony nigdy nie 
odmawia wykonania 
dodatkowych zadań, aktywnie 
uczestniczy w rozwiązywaniu 
zadań realizowanych przez 
grupę, często wykazuje własną 
inicjatywę 

w pisemnych sprawdzianach 
wiedzy i umiejętności osiąga od 
90% do 100% punktów 
możliwych do zdobycia 
 
 

 jest bardzo aktywny i 
autentycznie zainteresowany 
tym, co dzieje się podczas zajęć 
 
 

 

 


