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SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW PRZEZ NAUCZYCIELI 

PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH 

(MATEMATYKI, BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI, GEOGRAFII, 

PRZYRODY) ORAZ INFORMATYKI I TECHNIKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 

W POZNANIU 

 
 

 

 

SYSTEM OCENIANIA DLA PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – 

PRZYRODNICZYCH (MATEMATYKI, BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI, 

GEOGRAFII, PRZYRODY) ORAZ INFORMATYKI I TECHNIKI  

OPARTY JEST NA ŚREDNIEJ WAŻONEJ 

 
 

 

Przedmiotowy System Oceniania uczniów na lekcjach matematyki, biologii, chemii, fizyki, 

geografii, przyrody, informatyki, techniki jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania. 

 

 

1. Przy ocenianiu uwzględniane będą przedstawione poniżej formy aktywności, za które 

uczeń otrzymuje oceny w skali stopniowej od 1 do 6. Formy te mają następujące wagi: 

 
 

FORMA AKTYWNOŚCI 

 

WAGA OCENY 

sprawdzian 4 

kartkówka 3 

odpowiedź  2 

zadanie domowe 1 

aktywność na lekcji 1 

konkursy 4 

prace długoterminowe – projekty przedmiotowe, 

diagnozy 
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Oceny za sprawdzian, kartkówkę i zadanie domowe są obligatoryjne.  
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Wpisany do E-dziennika zapis „npis” oznacza, że uczeń był nieobecny i ma do zaliczenia 

daną aktywność. 

 

2. Powiązanie wymagań edukacyjnych ze skalą ocen jest następujące: 

 

 

OCENA 

 

SKALA 

Ocena celująca (6) Powyżej 97% do 100% 

opanowanych wymagań edukacyjnych 

Ocena bardzo dobry plus (5+) Powyżej 95% do 97% 

Ocena bardzo dobra (5) Powyżej 86% do 95% 

Ocena dobra plus (4+) Powyżej 84% do 86% 

Ocena dobra (4) Powyżej 70% do 84% 

Ocena dostateczna plus (3+) Powyżej 68% do 70% 

Ocena dostateczna (3) Powyżej 51% do 68% 

Ocena dopuszczająca plus (2+) Powyżej 49% do 51% 

Ocena dopuszczająca (2) Powyżej 39%  do 49% 

Ocena niedostateczna plus (1+) Powyżej 37%  do 39% 

Ocena niedostateczna (1) Do 37% 

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące zasad oceniania znajdują się w kontraktach 

przedmiotowych. 

4. Każdy uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu, testu, pracy klasowej na zasadach 

określonych przez nauczyciela przedmiotu.  

Oceny niedostateczne z prac kontrolnych muszą być poprawione przez ucznia w ciągu 

dwóch tygodni (uczeń może przystąpić do poprawy tylko raz). Pozostałe oceny  

ze sprawdzianów mogą być poprawiane na prośbę ucznia (w ciągu dwóch tygodni, tylko 

raz) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Przy wystawianiu ocen bierze się pod 

uwagę każdą z uzyskanych ocen.  

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek go napisać po ustaniu absencji  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni w przypadku 

tygodniowej absencji); w innym przypadku zobowiązany jest napisać go na najbliższej 

lekcji. 
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6. Kartkówki nie mogą być poprawiane. 

7. Aktywności np.: zadania domowe, praca wykonywana na zajęciach mogą być oddawane 

w formie ustalonej przez nauczyciela (w formie tradycyjnej lub elektronicznej). 

8. W trakcie roku szkolnego nauczyciel może przeprowadzić diagnozy z matematyki: 

wstępną, semestralną i końcową.  

9. Ocena semestralna jest obliczana według algorytmu uwzględniającego oceny cząstkowe  

z różnych rodzajów aktywności. Wagi przypisane poszczególnym formom aktywności  

są uzależnione od ważności formy aktywności w procesie nauczania.  

10. Ocenę semestralną wystawia się korzystając z następującego schematu: 
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a1, a2,… an -  poszczególne oceny  

w1, w2, …wn- wagi ocen  

Sw – średnia ważona 
 

 

Średnia ważona odpowiada poszczególnym ocenom zgodnie z poniższą tabelą:  

 

ŚREDNIA WAŻONA OCENA 

5,66 i więcej celujący 

4,66 – 5,65 bardzo dobry 

3,66 - 4,65 dobry 

2,66 –3,65 dostateczny 

1,66 –2,65 dopuszczający 

0,00 -1,65 niedostateczny 

 

11. Ocenę roczną wystawia się z uwzględnieniem ocen semestralnych, biorąc pod uwagę 

oceny cząstkowe z całego roku.  

12. Ocenę końcową celującą otrzymuje również uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą  

i został laureatem w konkursie przedmiotowym. 

13. Przy wystawianiu ocen nauczyciel bierze pod uwagę rozwój ucznia, jego wkład pracy  

w stosunku do zdolności, zaangażowanie.  
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Nauczyciel uwzględnia progres lub regres w postępach ucznia. 

14. Na zajęciach z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody, informatyki, 

techniki są stosowane elementy Oceniania Kształtującego. 

15. W celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły, realizowane będzie nauczanie zdalne. 

 

 

 

Zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki i techniki: 

 

mgr Ewa Kubisz  

mgr Barbara Chałupniczak – Kaczmarek  

mgr Iwona Liszewska  

mgr Małgorzata Łukaszewicz–Libner  

mgr Ilona Majewska  

mgr Małgorzata Philipps 

mgr Anna Słomka  

 

 

POZIOMY WYMAGAŃ – MATEMATYKA 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą – uczeń posiada minimum wiadomości i umiejętności 

wynikające z treści podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w 

życiu; stara się brać udział w zajęciach zespołu wyrównawczego; w miarę swoich możliwości 

odrabia zadania domowe; rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

 

Wymagania na ocenę dostateczną – uczeń posiada wiedzę i umiejętności wynikające z 

treści podstawy programowej, przydatne na wyższych etapach kształcenia; rozwiązuje 

zadania matematyczne o niewielkim stopniu trudności; potrafi samodzielnie korzystać z 

podręcznika i innych dostępnych źródeł; umie z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać 

zdobyte wiadomości do rozwiązywania niezbyt skomplikowanych problemów. 

 

Wymagania na ocenę dobrą - uczeń posiada wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania; potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika; 

wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały; poprawnie 

posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią. 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności określony programem nauczania; potrafi sprawnie rozwiązywać zadania i 

problemy wykorzystując zdobyte wiadomości również w nowych sytuacjach; samodzielnie i 

umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

Wymagania na ocenę celującą - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określony programem nauczania; posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów i zadań; proponuje rozwiązania nietypowe; osiąga sukcesy w konkursach 
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szkolnych i pozaszkolnych; jeśli jest możliwość uczestniczy w zajęciach kółka 

matematycznego. 

 

POZIOMY WYMAGAŃ – INFORMATYKA 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w 

zakresie tego przedmiotu. Nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale 

nauczania, nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych 

czynności praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, nie rozumie pytań i poleceń, nie umie 

uruchamiać programów komputerowych. Lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci 

współpracy. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach objętych podstawą 

programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozumie pytania i polecenia, zna pojęcia informatyczne 

występujące w materiale nauczania. Nie potrafi samodzielnie rozwiązać postawionego przed 

nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela w minimalnym stopniu radzi sobie z zadaniem. 

Poprawnie uruchamia komputer i omawiane programy użytkowe. Popełnia liczne błędy 

merytoryczne. Wykazuje chęci do pracy. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej. Ma widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach, ale wykazuje chęć wykonania 

zadania. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i 

przy pomocy nauczyciela. Umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu 

operacyjnego. Potrafi uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe. W pracy często 

popełnia błędy. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści 

zawarte w realizowanym programie nauczania informatyki w danej klasie. Poprawnie stosuje 

nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

poprawnie posługuje się omawianym oprogramowaniem użytkowym. Do rozwiązania 

problemu stosuje rozwiązania szablonowe. Sprawnie komunikuje się z komputerem za 

pomocą systemu operacyjnego. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści 

przewidziane realizowanym programem. Stosuje poprawną terminologię informatyczną, 

wybierać, łączyć i celowo stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych 

problemów praktycznych i szkolnych, przeprowadzać rozumowania dedukcyjne w sytuacjach 

nietypowych, dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów, 

wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny 

zakres programu a w szczególności: potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, 

multimedia itp.), potrafi rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności oraz biegle 

posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 

praktycznych. 
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POZIOMY WYMAGAŃ – BIOLOGIA 

 

Ocena celująca - Uczeń opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej. Formułuje oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizuje i selekcjonuje 

zdobytą wiedzę, wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

 

Ocena bardzo dobra - uczeń w bardzo wysokim stopniu opanował treści programowe, 

potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty, zjawiska Sprawnie wyszukuje 

informacje i je segreguje, wykorzystuje różne źródła. Nabytą wiedzę i umiejętności potrafi 

wykorzystać w praktyce, rozwiązuje zadania problemowe w sytuacjach nietypowych. 

Świetnie pracuje w grupie, często jest jej liderem 

 

Ocena dobra - uczeń w dużym stopniu opanował treści programowe, umie samodzielnie 

pracować z materiałem źródłowym i podręcznikiem. Ustnie i pisemnie stosuje terminologię 

typową dla przedmiotu, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem metod oraz 

różnorodnych źródeł informacji. Samodzielnie wyszukuje i segreguje informacje, sprawnie 

pracuje w grupie, przejawia własną inicjatywę. Dostrzega i wyjaśnia związki zachodzące 

pomiędzy różnymi procesami na Ziemi 

 

Ocena dostateczna – uczeń opanował treści podstawowe niezbędne w dalszej nauce, z 

minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy. Analizuje podstawowe 

zależności, przejawia własną inicjatywę, rozumie treści określone programem nauczania. 

Próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, poprawnie pracuje w grupie. 

Wykonuje zadania zlecone przez nauczyciela lub lidera, czasem wykazuje się własną 

inicjatywą. 

 

Ocena dopuszczająca -opanował treści konieczne, obejmujące najniższy zakres wiadomości 

i umiejętności, przewidziane w minimum programowym. Ma braki w podstawowych 

wiadomościach, lecz przy pomocy nauczyciela potrafi je nadrabiać. Przejawia gotowość do 

przyswajania nowych wiadomości i poprawy ocen niedostatecznych. Podporządkowuje się 

instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim, wykonuje samodzielnie lub przy pomocy 

nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia. W grupie wykonuje zadania zlecone przez 

nauczyciela lub lidera. 

 

Ocena niedostateczna -nie opanował treści koniecznych, przewidzianych w minimum 

programowym. Ma duże braki w podstawowych wiadomościach, nawet za pomocą 

nauczyciela nie potrafi ich nadrobić. Nie przejawia gotowości do przyswajania nowych 

wiadomości, nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nimi. Nie 

korzysta z form pomocy uzupełnienia braków edukacyjnych stworzonych przez szkołę -jest 

biernym uczestnikiem zajęć. 

 

POZIOMY WYMAGAŃ – FIZYKA 

 

Wymagania na ocenę celującą: uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określony programem nauczania; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i stosuje je 

do rozwiązywania problemów i zadań; proponuje rozwiązania nietypowe; 

 

Wymagania na ocenę bardzo dobrą: uczeń opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności określony programem nauczania; potrafi sprawnie rozwiązywać zadania i 
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problemy, wykorzystując zdobyte wiadomości również w nowych sytuacjach; samodzielnie i 

umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

Wymagania na ocenę dobrą: uczeń posiadł wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania; potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika; 

wykorzystuje przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań dostępne materiały; poprawnie 

posługuje się językiem fizycznym i właściwą terminologią. 

 

Wymagania na ocenę dostateczną: uczeń posiadł wiedzę i umiejętności, przydatne na 

wyższych etapach kształcenia; rozwiązuje samodzielnie zadania z fizyki o niewielkim stopniu 

trudności; potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł; umie z 

niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania niezbyt 

skomplikowanych problemów. 

 

Wymagania na ocenę dopuszczającą: uczeń posiadł minimum wiadomości i umiejętności 

wynikające z treści podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w 

życiu; stara się brać udział w zajęciach wyrównawczych; w miarę swoich możliwości odrabia 

zadania domowe; rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

POZIOMY WYMAGAŃ – GEOGRAFIA 

 

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej, w odpowiedziach odwołuje się do kontekstów 

interdyscyplinarnych. Podaje oryginalne, twórcze propozycje rozwiązywania globalnych i 

lokalnych problemów otaczającego świata. 

 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który analizuje przyczyny, przebieg, skutki 

przyrodniczych i społecznoekonomicznych procesów i zjawisk, stosując bogatą terminologię 

geograficzną. Podaje typowe sposoby racjonalnego gospodarowania środowiskiem w 

otaczającej go społeczności lokalnej, kraju i na świecie. Objaśnia dane zjawiska za pomocą 

prawidłowości występujących w przyrodzie i rządzących zjawiskami społeczno-

ekonomicznymi. Wyjaśnia cechy globalnych i lokalnych zjawisk przyrodniczych i 

społecznoekonomicznych oraz dokonuje oceny tych zjawisk. Odczytuje, interpretuje i 

przetwarza dane uzyskane samodzielnie z różnych źródeł – tekst, rysunek, mapa, tabela, 

wykres, schemat, fotografia, diagram. Dokonuje obliczeń geograficznych – ocenia wyniki, 

interpretuje je i prezentuje w postaci rysunków, tabel, wykresów. Wykorzystuje wyniki w 

praktyce, analizuje przyczyny i skutki aktualnie stosowanych sposobów przeciwdziałania 

współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym. 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który stosuje odpowiednią terminologię do samodzielnego 

opisu zjawisk, faktów i procesów przyrodniczych oraz społeczno – ekonomicznych, które 

dostrzega w rzeczywistości Łączy zdarzenia w ciągi przyczynowo-skutkowe oraz czasowo-

przestrzenne, wymienia sposoby racjonalnego gospodarowania środowiskiem. Potrafi 

odczytać, zinterpretować i wykorzystać dane uzyskane z różnych źródeł geograficznych – 

tekst, rysunek, tabela, mapa, wykres, schemat, fotografia, diagram. Prezentuje własną wiedzę 

w postaci rysunku, tabeli, schematu, wykresu. Samodzielnie wytycza cele pożądanych działań 

człowieka w środowisku, wyciąga wnioski z samodzielnie analizowanego problemu. 

 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opisuje zjawiska, procesy przyrodnicze i 

społeczno-ekonomiczne, dostrzega i formułuje problem oraz podejmuje próbę jego 
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rozwiązania. Określa warunki występowania danego zjawiska i procesu, miejsce i czas 

występowania oraz jego przebieg za pomocą informacji. Potrafi odczytać i wykorzystać 

informacje geograficzne z różnych źródeł geograficznych – tekstu, rysunku, mapy, tabeli, 

wykresu. Potrafi dokonać podstawowych obliczeń geograficznych, przedstawia swoją wiedzę 

za pomocą rysunku i tabeli. 

 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe pojęcia i treści 

programowe z zakresu geografii zawarte w obowiązującej podstawie programowej. 

Wyodrębnia z kontekstu omawiane zjawiska przyrodnicze i społecznoekonomiczne, potrafi 

wybrać proste odpowiednie terminy i informacje do opisu poszczególnych zjawisk 

przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Odczytuje proste informacje z głównych źródeł 

informacji – tekstu, rysunku, mapy. Opisuje główne cechy podstawowych zjawisk 

geograficznych 

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych pojęć i 

treści programowych z zakresu geografii zawartych w obowiązującej podstawie 

programowej. Nie potrafi korzystać ze źródeł informacji geograficznej (np.: tekst, rysunek, 

mapa, tabela, wykres, schemat, fotografia). Nie potrafi wyodrębnić z kontekstu omawianego 

zjawiska geograficznego. Nie posiada podstawowej orientacji na mapie, odpowiedzi ucznia są 

błędne, mimo pomocy i naprowadzania ze strony nauczyciela. 

 

POZIOMY WYMAGAŃ – CHEMIA 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który doskonale opanował wiadomości i umiejętności 

określone w treściach podstawy programowej, stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych 

(problemowych), formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, 

proponuje rozwiązania nietypowe, projektuje doświadczenia, przedstawia jego wyniki-

obserwacje i wnioski.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w bardzo wysokim stopniu opanował 

wiadomości i umiejętności określone w treściach podstawy programowej, stosuje zdobytą 

wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, projektuje i bezpiecznie 

wykonuje doświadczenia chemiczne, biegle korzysta z różnych źródeł wiedzy, np. układu 

okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, 

Internetu, uzyskuje z nich wyczerpujące informacje i wykorzystuje je do poprawnego 

rozwiazywania zadań. Biegle zapisuje i uzgadnia trudne równania reakcji chemicznych oraz 

samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności 

zawarte w treściach podstawy programowej, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do 

samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów, korzysta z układu okresowego 

pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy 

chemicznej a odczytane informacje wykorzystuje do rozwiązania zadań. Bezpiecznie 

wykonuje doświadczenia chemiczne, zapisuje i uzgadnia równania trudniejszych reakcji 

chemicznych, samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował w zakresie podstawowym te 

wiadomości i umiejętności określone w treściach podstawy programowej, które są konieczne 

do dalszego kształcenia. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania 

prostych zadań i problemów, korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy 
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pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne. Z pomocą nauczyciela bezpiecznie 

wykonuje doświadczenia chemiczne, samodzielnie zapisuje i uzgadnia równania reakcji 

chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował treści konieczne, ma pewne braki w 

wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej ale nie przekreślają 

one możliwości dalszego kształcenia. Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niskim stopniu trudności. Z pomocą nauczyciela bezpiecznie 

wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania najprostszych 

reakcji chemicznych. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował w stopniu umożliwiającym 

dalsze kształcenie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

 

POZIOMY WYMAGAŃ – PRZYRODA 

 

Uczeń otrzymuje ocenę CELUJĄCĄ jeżeli opanował w pełni materiał programowy, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze. Wychodzi z 

samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów otaczającego środowiska, 

samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji. 

 

BARDZO DOBRĄ jeżeli: 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 opisuje naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, 

samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się 

zdobytymi umiejętnościami. Systematycznie pracuje na lekcjach, sprawnie korzysta z 

dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł i form informacji (tekst, rysunek, tabela, 

mapa, wykres, schemat, fotografia). Wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych, 

formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie, wykazuje się aktywną 

postawą w klasie. Poproszony nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, aktywnie 

uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną 

inicjatywę 

 

OCENĘ DOBRĄ jeżeli 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. 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 i efektywnie 

pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź 

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ jeżeli: 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 pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz 

opisuje je. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji 
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przyrodniczej. Potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych 

źródłach wiedzy. Pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania. 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody. 

Posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska 

naturalnego. Opanował materiał programowy w stopniu elementarnym przy pomocy 

nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się przyrody. Rozumie prosty 

tekst źródłowy, jest biernym uczestnikiem zajęć.  

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ jeżeli nie opanował podstawowych treści programowych i 

pojęć z zakresu przyrody, nie potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności i udziela błędnych odpowiedzi. Ma 

problem z orientacją w terenie (nie rozróżnia kierunków geograficznych), nie potrafi 

korzystać z podstawowych źródeł informacji (tekst, fotografia, rysunek, wykres, schemat). 


