
OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY    

 

Klasa IV - przyroda 

STOPIEŃ CELUJĄCY – 6 otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia     

klasy 4, 

-      zaplanować, wykonać i udokumentować proste doświadczenie, obserwację, pomiar, 

  -      odczytywać treści tabel i schematów, 

-      wyjaśnić proste zjawiska przyrodnicze, 

-      wykorzystywać wiadomości umiejętności w praktycznym działaniu, 

2) bierze udział w konkursach przyrodniczych. 

  

STOPIEŃ BARDZO DOBRY – 5 otrzymuje uczeń, który: 

1)  opanował pełny zakres treści i umiejętności określony w podstawie programowej  

z przyrody, 

-      wykonać proste doświadczenie, przeprowadzić obserwację lub pomiar, 

-      bezpiecznie posługiwać się przyrządami do obserwacji i przyrządami pomiarowymi, 

-      porównywać cechy budowy organizmów, 

-      na podstawie opisu cech budowy określić funkcje narządów oraz przystosowania 

organizmów do środowiska, 

-      krótko wyjaśnić treść zapisu słownego i rysunkowego, 

-      planować swoje zajęcia i wypoczynek, 

-      posługiwać się skalami map, orientować je w terenie, 

-      planować i prezentować działania, dzięki którym można poprawić wpływ człowieka na 

środowisko, 

-      przeprowadzić pomiar składników pogody i udokumentować je zapisem. 



STOPIEŃ DOBRY – 4 otrzymuje uczeń, który: 

1)  nie opanował w pełni treści i umiejętności określonych podstawą programową z  przyrody, 

ale  opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe - dostateczne, 

-      przeprowadzić obserwację lub wykona ć doświadczenie wg podanej instrukcji i 

udokumentować je, 

-      odwzorować rysunkiem kształt i proporcje wybranych struktur, 

-      określić przystosowania podanych organizmów do środowiska, 

-      zaplanować swój dzień, 

-      wskazać przykłady zachowań ludzi, które szkodzą środowisku lub je chronią, 

-      oszacować odległość „na oko”, 

-      porównywać substancje, 

-      ustalić skalę liczbową dla rysowanego planu, 

-      odczytać treści map. 

  

STOPIEŃ DOSTATECZNY – 3 otrzymuje uczeń, który: 

1)     opanował treści i umiejętności określone w podstawie programowej z przyrody na 

poziomie nie     przekraczającym wymagań podstawowych, 

-      sformułować spostrzeżenia z prowadzonej obserwacji, 

-      rozpoznać wybrane organizmy w swoim otoczeniu, 

-      założyć i prowadzić hodowlę rośliny od nasiona, 

-      odszukać w podręczniku wskazany tekst, 

-      odczytać informacje z rysunku i schematu, 

-      zorganizować miejsce i warunki do nauki oraz zaplanować jej czas, 

-      orientować się w najbliższej okolicy wg obiektów, 

-      obliczyć odległość w terenie. 

 



STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY – 2 otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu treści i umiejętności określonych w podstawie programowej z 

przyrody, 

 ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w 

ciągu dalszej nauki, 

-      wykonać prostą obserwację lub doświadczenie i sformułować wnioski, 

-      odszukać w tekście określoną informację, 

-      rozwiązać prosty problem o niewielkim stopniu trudności. 

  

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY – 1 otrzymuje uczeń, który: 

1)    nie opanował treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z przyrody na 

poziomie koniecznym mimo zastosowanych przez nauczyciela środków zaradczych, a 

braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy przyrodniczej, 

2)   nie potrafi wykonać obserwacji i doświadczenia o niewielkim stopniu trudności. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa V - przyroda 

STOPIEŃ CELUJĄCY – 6 otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przyrody, 

2) samodzielnie planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje zjawisk 

przyrodniczych  oraz procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, 

3) potrafi wykonać doświadczenie i wykorzystać przyrządy, a także modele oraz 

wyjaśnić zjawiska i procesy przyrodnicze, wykazując związki przyczynowo-

skutkowe, 

4) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, 

5) osiąga sukcesy w konkursach przyrodniczych. 

  

STOPIEŃ BARDZO DOBRY – 5 otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przyrody, 

2) samodzielnie przeprowadza obserwacje, wykonuje doświadczenia i wyciąga wnioski, 

3)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów przyrodniczych w nowych sytuacjach.   

STOPIEŃ DOBRY – 4 otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

przyrody, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe - 

dostateczne, 

-     wykonać prostą obserwacje lub doświadczenia na podstawie rysunkowej instrukcji, 

-      odszukać w źródłach poza podręcznikowych informacje na określony temat, 

-      rozwiązywać i wyjaśniać proste zjawiska i procesy przyrodnicze, 

-      wykorzystywać wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu. 

  

 

STOPIEŃ DOSTATECZNY – 3 otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyrody na 

poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych, 

2)   potrafi samodzielnie: 



-      sformułować cel i spostrzeżenia z obserwacji, 

-      odszukać zadania wg pisemnej instrukcji, 

-      wykorzystać wiadomości i umiejętności do praktycznego działania np. 

 odczytać treść mapy posługując się legendą, 

 wskazać przykłady obiektów chronionych w Polsce, 

 ocenić stan środowiska na podstawie wyglądu drzew i liści, 

 zapobiegać procesowi korozji, 

 rozpoznawać gatunki charakterystyczne dla wybranych ekosystemów, w tym 

rośliny uprawne, trujące. 

  

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY – 2 otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania   

przyrody na poziomie podstawowym, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

2)   potrafi pod kierunkiem nauczyciela: 

-      wykonać prostą obserwację lub doświadczenie i sformułować wnioski, 

-      odszukać w tekście określoną informację, 

-      rozwiązać praktyczny problem o niewielkim stopniu trudności. 

  

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY – 1 otrzymuje uczeń, który: 

1)  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przyrody na 

poziomie koniecznym, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy przyrodniczej, 

2)   nie potrafi wykonać obserwacji i doświadczenia nawet o niewielkim stopniu trudności. 

  

 

 

 

 

 



Klasa VI - przyroda 

STOPIEŃ CELUJĄCY – 6 otrzymuje uczeń, który: 

1)     posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody, 

-      planować, przeprowadzić i dokumentować doświadczenia służące rozwiązywaniu 

określonego problemu, 

-      dokumentować doświadczenia, 

-     oceniać wiarygodność wyników obserwacji i doświadczeń, 

-     wykorzystywać źródła informacji, odczytywać zapisy słowne i graficzne oraz umowne 

znaki, 

-      wyjaśniać zjawiska i procesy przyrodnicze, wykazujące związki przyczynowo-skutkowe, 

-      w sposób biegły posługiwać się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami                    

w rozwiązywaniu problemów, 

2) osiąga sukcesy w konkursach przyrodniczych. 

  

STOPIEŃ BARDZO DOBRY – 5 otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przyrody, 

-        przeprowadzić, ocenić i dokumentować doświadczenia, 

-        porównywać treści zapisu słownego i graficznego, 

-        odnaleźć w bibliotece źródła informacji na zadany temat, 

-        wykorzystywać literaturę popularno-naukową, informacje źródłowe i informacje TV, 

-        dostrzegać i wyjaśniać zjawiska przyrodnicze, 

-        interpretować dane przedstawione na wykresie lub diagramie. 

  

 

 

 



STOPIEŃ DOBRY – 4 otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania     

przyrody, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe – 

dostateczne, 

-        wykonać prostą obserwację lub doświadczenie na podstawie instrukcji, 

-        dokonywać charakterystyk i porównań wielkości np. lądów i oceanów, 

-        posłużyć się rysunkiem, schematem do wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych, 

-        odszukać w źródłach poza podręcznikowych informacje na określony temat, 

-        wykorzystywać wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu, 

-        odwzorowywać budowę komórek obserwowanych przez mikroskop. 

  

STOPIEŃ DOSTATECZNY – 3 otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyrody na 

poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych, 

-        wykonać obserwację wg instrukcji słownej i graficznej, 

-        posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym, 

-        dokonywać selekcji obserwacji, 

-        wykorzystywać tabele, wykresy, diagramy jako źródła informacji, 

-        przewidywać skutki lekceważenia zasad higieny, 

-        rozpoznawać przedstawicieli wybranych grup zwierząt, 

-        właściwie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu. 

  

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY – 2 otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania przyrody na poziomie podstawowym - dostatecznym, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej 

nauki, 

-      wykonać prostą obserwację lub doświadczenie i sformułować wnioski, 



-      odszukać w tekście określoną informację, 

-      rozwiązać praktyczny problem o niewielkim stopniu trudności. 

  

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY – 1 otrzymuje uczeń, który: 

1)    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przyrody na 

poziomie koniecznym, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy przyrodniczej, 

2)     nie potrafi wykonać obserwacji i doświadczenia nawet o niewielkim stopniu trudności. 

  

  

 


