
INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (Kryteria ogólne) 

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN 

ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

OCENA NIEDOSTATECZNA– uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie podstawowych 

poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Wykazuje brak systematyczności i 

chęci do nauki.  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – uczeń ma bardzo duże braki wiedzy. Rzadko przejawia aktywność na lekcjach, wykazuje 

jednak chęci do współpracy i odpowiednio motywowany potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać proste polecenia.  

OCENA DOSTATECZNA – wiedza ucznia obejmuje podstawowe wiadomości i umiejętności. Przy pomocy nauczyciela 

jest on w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia. Nie potrafi łączyć zagadnień przyrodniczych w logiczne ciągi i 

dokonywać ujęć problemowych, podejmuje próby wykonywania zadań, przejawia aktywność na lekcjach. 

OCENA DOBRA -  uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie 

rozwiązywać zadania. Potrafi dostrzec zależności przyczynowo -  skutkowe. Wykazuje się aktywnością na lekcjach.  

OCENA BARDZO DOBRA – uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał podstawy programowej. Samodzielnie 

potrafi interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze. Wykorzystuje różne źródła informacji oraz wiedzę z różnych dziedzin 

nauki. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych.  

OCENA CELUJĄCA – uczeń w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawę programową. Samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienie i zainteresowania. Posiada wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł informacji i osiąga sukcesy w 

olimpiadach i konkursach przyrodniczych. 

II SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIAGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 Stosuje się następujące formy sprawdzania. 
- Odpowiedź ustna – obejmuje do 3 ostatnich tematów lekcyjnych, sprawdzając systematyczność pracy ucznia i 
niewymagająca wcześniejszego zapowiadania. W przypadku podsumowania działu przy odpowiedzi obowiązuje materiał z 
całego działu. 

- Kartkówka – odpowiedź pisemna obejmująca do 3 ostatnich tematów lekcyjnych, sprawdzająca systematyczność pracy 

ucznia i nie wymaga zapowiadania.Uczniowie nie obecni na kartkówce piszą ją w najbliższym terminie, lub odpowiadają 

ustnie z materiału obowiązującego do kartkówki. Kartkówki nie podlegają poprawie! 

- Sprawdzian – odpowiedź pisemna z określonej wcześniej przez nauczyciela partii materiału, np. działy, zapowiedziana z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje do dziennika ołówkiem . 
 Danego dnia może odbyć się jeden sprawdzian. 
 Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej za sprawdzianu w formie i terminie 
ustalonym przez nauczyciela. 
 Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni) powinien zgłosić się  
i go zaliczyć. Termin i  formę uzgadnia się z nauczycielem uczącym i w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu do 
szkoły, nie zgłoszenie się ucznia jest równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej! 
 Poprawa oceny niedostatecznej jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami, w ciągu 1 tygodnia od rozdania prac i 
tylko 1 raz, przy poprawie sprawdzianu punktacja nie ulega zmianie, a otrzymane oceny są wpisywane do dziennika. 
 W sytuacji kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie ( nieobecność nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1 
– 3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i 
umiejętności ucznia. 
 Nauczyciel przerywa sprawdzian lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów 
nie gwarantuje samodzielnej pracy.   
 Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu jest podstawą do wystawienia oceny 
niedostatecznej. O odpisywaniu nauczyciel może wnioskować na podstawie: odwracania się ucznia w celu popatrzenia na 
kartkę kolegi lub koleżanki, prób rozmowy, posiadania ściąg, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, książki, telefonu 
komórkowego na stoliku, na kolanach lub innych miejscach w zasięgu ręki ( z wyjątkiem plecaka/tornistra) podczas pisania 
sprawdzianu. 
 Ocena pracy wykonanej przez ucznia 
- niewykonanie zadanej przez nauczyciela pracy domowej oraz w czasie lekcji może być podstawa do wystawienia 
cząstkowej oceny niedostatecznej. 
- przy ocenianiu testów i sprawdzianu stosuje się następującą skalę punktacji i ocen: 
0% - 29% pkt – niedostateczny 
30% - 49% pkt – dopuszczający 
50% - 64% pkt – dostateczny 
65% - 70% pkt- +dostateczny 
71% - 84% pkt – dobry 
85% - 90% pkt - + dobry 
91% - 100% pkt – bardzo dobry 
91% - 100% + zadanie dodatkowe – celujący 
 
- w przypadku  testów przyrodniczych przyjmuję się skalę pięciostopniową bez oceny celującej  
- dopuszcza się stosowanie „+”  przy ocenie zbliżającej się do górnej granicy podanej skali 



- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzony i ocenione prace pisemne, prace kontrolne oraz 
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

 
 Ocena aktywności pracy na lekcji oraz przygotowania do zajęć: 

-aktywność na lekcji jest nagradzana znakiem „+”, która jest podliczana na ocenę cyfrową pod koniec miesiąca ( 5 znaków 
„+” odpowiada ocenie bardzo dobry, natomiast 4 znaki „+”  ocenie dobry) 
- znak „+” może być również przyznany za prawidłowo wykonane ćwiczenie zadane na lekcji jak i poprawnie wykonane 
zadanie domowe 

- znakiem „ – ” uczeń może zostać ukarany za  brak ćwiczeń, podręcznika(1 podręcznik na ławkę) lub zadania 
domowego oraz przyrządów do rysowania 

 5 znaków „-” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 
 Znak „+” równoważy znak „-” i odwrotnie.  

Klasyfikacja semestralna i końcowo roczna 
 Oceny dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny z testów i 

sprawdzianów w drugiej kolejności odpowiedzi i kartkówki, pozostałe oceny mogą wpłynąć na podwyższenie 
bądź obniżenie oceny 

 
III  SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW 
 Na pierwszej lekcji przyrody nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz PSO. Dokument PSO 

oraz plan wynikowy udostępniony jest wszystkim uczniom w bibliotece, na stronie internetowej szkoły 
(www.zsmordarka.pl) oraz u nauczyciela uczącego.  

- Oceny są jawne zgodne z opracowanymi kryteriami. 
- Nauczyciel wpisuje oceny do zeszytu przedmiotowego oraz dziennika 
- Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz kryteriach 
oceniania z przyrody. 

 Informacje o osiągnięciach ucznia nauczyciel przekazuje przez: 
- wpis do zeszytu przedmiotowego 
- na zebraniach wywiadowczych 
- ustnie w kontaktach indywidualnych 
- telefonicznie w szczególnych przypadkach (zagrożenia oceną niedostateczną) 

 Na wniosek ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  
 

IV. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZWEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
 W przypadku gdy przewidywana ocena roczna z przyrody w opinii ucznia lub jego rodzica jest zaniżona, uczeń ten lub 

jego rodzic/prawny opiekun może zwrócić się do dyrektora z pisemną uzasadnioną prośbą o umożliwienie uczniowi 
poprawy przewidywanej oceny. 

 Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna 
ocena klasyfikacyjna z przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustaleni tej 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 W przypadku, gdy przewidywana ocena z przyrody nie została wystawiona zgodnie z kryteriami oceniania nauczyciel  
Ustala termin i sposób sprawdzenia wiadomości ucznia(odpowiedz lub praca pisemna). Sprawdzenia wiadomości 
zgodnie z kryteriami wymagań dokonuje nauczyciel przedmiotu w obecności dyrektora szkoły. 

V. INNE USTALENIA  
 Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym na każdej lekcji wpisuje się jej temat i 

notatki oraz zeszytu ćwiczeń, w którym obowiązkowo powinny znajdować się ćwiczenia wykonywane na lekcji oraz 
prace domowe. 

 Brak zeszytu w sytuacji zadanej pracy domowej jest równoznaczny z uzyskaniem oceny niedostatecznej(możliwy jest 
brak zeszytu ćwiczeń wraz z zadaniem raz w semestrze) 

 Uczeń zobowiązany jest również posiadać podręcznik(jeden na ławkę ), przybory do pisania i rysowania. Brak w/w jest 
równoznaczny z nieprzygotowaniem ucznia do zajęć. 

 Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do odpowiedzi ustnej raz w semestrze(nieprzygotowanie zgłasza przed 
lekcją) 

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE VI. 

 

 
1. Obserwowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym; wykonywanie doświadczeń 

oraz wykorzystanie przyrządów i modeli. 

Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) 
Uczeń potrafi: Wymagania na stopień Wymagania na stopień Wymagania na stopień 



- wykonać obserwacje wg 

instrukcji słownej i 

graficznej, 

- posługiwać się prostym 

sprzętem laboratoryjnym, 

np. pipetą, menzurką, 

- posługiwać się skalą 

porostową i 

kwasomierzcm, 

- wykonywać modele 

komórek. 

- posłużyć się modelami 

do wyjaśniania kulistego 

kształtu Ziemi, 

- odróżnić ruch ciała od 

jego spoczynku na 

podstawie obserwacji 

zmiany położenia w 

określonym czasie. 

- zademonstrować 

mechaniczne sposoby 

zmiany ruchu ciał. 

- wskazywać w otoczeniu 

przekłady wpływu tarcia 

i oporu ośrodka na ruch 

ciał. 

- zademonstrować 

odbicie dźwięku. 

 

dopuszczający 

poszerzone o: 

- dokumentować 

obserwacje, 

- badać i oceniać 

czynniki środowiska 

(warunki życia) w 

otoczeniu szkoły, 

- obserwować dzienny 

ruch Słońca nad 

horyzontem w 

różnych porach roku, 

- demonstrować zjawisko 

dyfuzji w cieczach i 

gazach, 

- wskazywać w 

otaczającym środowisku 

zjawiska wywołane 

przyciąganiem się 

cząsteczek, 

- opisywać rodzaje 

obserwowanych 

rodzajów ruchu, 

klasyfikować je ze 

względu na tor i 

prędkość, 

- identyfikować w 

otoczeniu przykłady' 

odbicia, rozproszenia i 

załamania światła, 

- wykazać na konkretnym 

przykładzie, że załamanie 

światła może być 

przyczyną złudzeń 

optycznych. 

- udowodnić za pomocą 

pokazu, że dźwięki mogą 

mieć różną wysokość i 

głośność,  

 

dostateczny poszerzone 

o: 

- planować 

doświadczenie 

służące rozwiązaniu 

określonego problemu, 

- dokumentować 

doświadczenie, 

- odwzorowywać budowę 

komórek obserwowanych 

przez mikroskop, 

- odróżniać teorię 

geocentryczną od 

heliocentrycznej, 

- obserwować ruchy 

gwiazd na sferze 

niebieskiej, 

- wymienić obserwowane 

w zwierciadle płaskim 

cechy obrazów. 

 

dobry 

poszerzone o: 

- ocenić wiarygodność 

wyników obserwacji i 

doświadczeń, 

- ocenić kwasowość 

gleby 

na podstawie gatunków 

wskaźnikowych, 

- wykonać pomiary 

zmiany 

położenia ciała w czasie, 

- zademonstrować 

przykład równoważenia 

się sił, 

- opisać zachowanie się 

ciała w takiej sytuacji, 

- zademonstrować 

zjawisko odbicia i 

załamania światła, 

- wykazać 

doświadczenie, 

że wysokość dźwięku 

zależy od długości i 

grubości struny. 

 

 

 
2 Wykorzystanie źródeł informacji, odczytywanie zapisów słownych; graficznych, umownych znaków. 

Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) 
Uczeń potrafi: 

- dokonać selekcji 

informacji, 

- przy wyborze 

produktów 

posługiwać się 

informacją zamieszczoną 

na opakowaniach 

środków czystości i 

higieny, 

- odróżniać krajobrazy 

strefowe od astrefowych. 

- odróżniać krajobrazy 

naturalne od 

przekształconych, 

Wymagania na stopień 

dopuszczający 

poszerzone o: 

- wykorzystać tabele, 

wykresy, diagramy jako 

źródło informacji, 

- rozpoznać typ 

krajobrazu na podstawie 

ryciny, zdjęcia, 

- rozpoznawać i 

umiejscawiać w 

poznanych krajobrazach 

charakterystyczne 

organizmy żywe (rośliny 

i zwierzęta), 

Wymagania na stopień 

dostateczny poszerzone 

o: 

- porównać treść zapisu 

słownego i graficznego, 

- odnaleźć w bibliotece 

źródła informacji na 

zadany temat, 

- scharakteryzować cechy 

krajobrazu, 

- wykorzystać inne źródła 

przekazu informacji - 

TV, bazy danych do 

poszerzenia informacji na 

zadany temat, 

Wymagania na stopień 

dobry 

poszerzone o: 

- odczytuje ze schematu 

zależności pokarmowe 

występujące w 

poznanych krajobrazach, 

- opisać cechy krajobrazu 

na podstawie treści mapy 

hipsometrycznej i 

krajobrazowej, 

- posłużyć się rysunkiem, 

schematem do 

wyjaśnienia zjawisk 

geograficznych. 



- wskazać na mapie 

hipsometrycznej 

kontynenty i oceany, 

- odczytać formy 

powierzchni na mapach 

hipsometrycznych 

kontynentów, 

- posłużyć się legendą do 

odczytania treści mapy 

krajobrazowej, 

- wskazać na modelu 

planety Układu 

Słonecznego, 

 

 

- odczytać wykresy 

przebiegu temperatury 

powietrza i sum opadów, 

- wskazać na mapach - w 

atlasie i mapach 

ściennych - zasięgi 

krajobrazów, 

posługiwać się tabelami 

opisującymi ruch ciał, np. 

rozkładem jazdy. 

 

 

- porównać wielkość 

powierzchni lądów i 

oceanów, 

- odczytać z wykresu 

klimatycznego długość 

trwania klimatycznych 

pór roku, 

- wykorzystać literaturę 

popularno-naukowa, 

materiały źródłowe do 

charakterystyki 

krajobrazu, 

 

 

- zaprojektować tabelę do 

zapisu pomiarów zmiany 

położenia ciała w czasie i 

wypełnić ją, 

- odczytywać i 

przedstawiać zapis zmian 

położenia ciała w 

jednowymiarowym 

układzie współrzędnych 

(dla ciała mogącego 

poruszać się tylko po 

prostej), 

- odczytywać graficzne 

zapisy przedstawiające 

działanie sił. 

 

 

 
3. Wyjaśnianie zjawisk i procesów przyrodniczych; wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych. 

Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) 
Uczeń potrafi: 

- wyjaśnić, na czym 

polega widzenie i 

słyszenie, różnorodność 

organizmów i podaje jej 

przykłady, 

- wskazać różnice miedzy 

zdrowiem i chorobą. 

- wskazać czynniki 

chorobotwórcze, 

- przewidywać skutki 

lekceważenia zasad 

higieny, 

- wskazać zarazki jako 

przyczynę choroby 

zakaźnej, 

- przedstawić czynniki 

rzeźbotwórcze 

kształtujące rzeźbę 

powierzchni Ziemi. 

- przedstawić argumenty 

przemawiające za 

kulistym kształtem 

Ziemi, 

- podać przykłady 

wpływu działalności 

człowieka na składniki 

krajobrazu. 

- wskazać przedmioty i 

urządzenia, w których 

wykorzystano zjawiska 

odbicia światła. 

- rozpoznać kształty ciał i 

organizmów, którym 

ośrodek stawia duży bądź 

mały opór, 

 

Wymagania na stopień 

dopuszczający 

poszerzone o: 

- wskazać związek 

między poziomem 

higieny a zdrowotnością 

ludzi,. 

- analizować wpływ 

wybranych czynników 

środowiska na budowę i 

czynności życiowe 

organizmów. 

- wyjaśnić główne tezy 

teorii geocentrycznej i 

heliocentrycznej, 

- podać przykłady 

wpływu energii 

promieniowania 

słonecznego na zmiany w 

krajobrazie, 

- podać przykłady 

dostosowania się 

organizmów żywych do 

warunków występujących 

w danym krajobrazie, 

- przedstawić główne 

założenia hipotezy' 

cząsteczkowej budowy 

materii 

- wyjaśnić na czym 

polega zjawisko dyfuzji, 

- wymienić warunki 

powstawania echa. 

 

Wymagania na stopień 

dostateczny poszerzone 

o: 

- wykazać związek 

między budową komórki 

a jej funkcją, 

- wyjaśnić różnice 

budowy roślin i zwierząt, 

komórki roślinnej i 

zwierzęcej, odmiennością 

sposobów odżywiania. 

- wskazać czynniki 

upływające na stan 

środowiska i życie ludzi. 

- przedstawić i wyjaśnić 

dowody kulistości Ziemi, 

- przedstawić argumenty 

przemawiające za teorią 

heliocentryczną, 

- dostrzegać 

prawidłowości 

kształtujące zmienność 

krajobrazów na Ziemi, 

- wyjaśnić związek 

miedzy makroskopowymi 

właściwościami ciał 

starych, cieczy i gazów a 

ich budową 

cząsteczkową, 

- wykazać związek 

miedzy działaniem sił a 

ruchem ciał, 

- ustalić dla konkretnej 

sytuacji warunki 

równoważenia się sił, 

- ustalić na podstawie 

obserwacji zachowania 

się ciała, pod wpływem 

jakich sił się ono 

Wymagania na stopień 

dobry poszerzone o: 

- wyjaśnić, na czym 

polega infekcja, 

odporność, zjawisko 

życia, podobieństwo 

organizmów i podać jego 

przykłady, 

- scharakteryzować 

wybrane grupy 

organizmów, 

- wyjaśnić przewagę 

roślin kwiatowych w 

świecie w roślin i 

ssaków, w świecie 

zwierząt, 

- wyjaśnić działanie 

czynników kształtujących 

formy powierzchni Ziemi 

w opisywanych 

krajobrazach, 

- wykazać uzależnienie 

zmian ilości energii 

słonecznej od kulistego 

kształtu Ziemi, 

- wyjaśnić zależności 

pokarmowe w 

krajobrazach strefowych, 

- uzasadnić hipotezę 

cząsteczkowej budowy 

materii, demonstrując 

zmniejszanie objętości 

dwóch z mieszanych 

cieczy, 

- przedstawić schematem 

układ cząsteczek w 

ciałach stałych, cieczach i 

gazach, 

- zastosować teorię 



znajduje. 

 
kinetyczno- 

cząsteczkowej budowy 

materii do wyjaśniania: 

• powstawania 

roztworów, 

• spójności ciał, 

• zjawiska zwilżania, 

wyjaśnić, w jakich 

warunkach zachodzi 

załamanie światła, 

- wyjaśnić zasadę 

działania 

narządu echolokacji u 

zwierząt. 

 

 

 
4. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności do praktycznego działania. 

Dopuszczający (2) Dostateczny (3) Dobry (4) Bardzo dobry (5) 
Uczeń potrafi; 

- chronić wzrok i słuch 

przed zbyt silnymi 

bodźcami, 

- przestrzegać zasad 

higieny skóry, włosów, 

paznokci, 

- unikać ryzyka zakażenia 

robakami, 

- unikać możliwości 

zakażenia, zastosować 

domowe sposoby 

leczenia kataru, 

- dbać o zęby, 

- wskazać na mapie trasy 

wypraw odkrywczych. 

 

Wymagania na stopień 

dopuszczający 

poszerzone o: 

- rozpoznawać 

przedstawicieli 

wybranych grup zwierząt. 

- wykonać wykres 

liniowy oraz diagram 

słupkowy ilustrujący 

wybrane zjawiska 

geograficzne, 

- opisać zmiany pór roku 

na podstawie rocznego 

diagramu klimatycznego, 

- opisywać cechy 

krajobrazu posługując się 

mapą krajobrazową, 

- rozpoznać w 

otaczającym środowisku 

przykłady występowania 

tarcia pożytecznego i 

szkodliwego, zmieniać je 

w zależności od potrzeb. 

 

Wymagania na stopień 

dostateczny poszerzone 

o: 

- oceniać jakość wody, 

gleby i powietrza w 

swoim otoczeniu i ich 

wpływ na zdrowie ludzi, 

- zinterpretować dane 

przedstawione na 

wykresie lub diagramie, 

- obliczyć amplitudę 

temperatury powietrza, 

- wykorzystać materiały 

źródłowe, literaturę 

popularnonaukową i 

czasopisma do 

poszerzenia wiadomości. 

 

Wymagania na stopień 

dobry poszerzone o: 

- określić 

prawdopodobne 

stany pogody w różnych 

miejscach na Ziemi w 

tym samym momencie, 

- prognozować zmiany 

składników krajobrazu w 

następstwie niewłaściwej 

gospodarki człowieka, 

- posługiwać się 

dźwiękiem i światłem do 

przekazywania 

informacji, wymienić 

urządzenia do 

przekazywania informacji 

dźwiękiem i światłem 

 

 
W celu uzyskania oceny celującej uczeń powinien wykazać sic umiejętnościami, wiadomościami i 

postawą, przekraczającymi wymagania na stopień bardzo dobry. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

nie spełnia wymagań na stopień dopuszczający. 

 

 

Wymagania po klasie VI 
 

Uczeń: 

1. Wyjaśnia i stosuje podstawowe zasady higieny. 

2.  Klasyfikuje organizmy według różnych kryteriów. 



3. Dostrzega prawidłowości mające wpływ na rozmieszczenie krajobrazów Ziemi i 

zachodzące w nich zmiany. 

4. Opisuje dostosowanie się ludzi do warunków w poznanych środowiskach. 

5. Wyjaśnia rolę działalności człowieka w przekształcaniu środowisk. 

6. Prowadzi obserwacje i proste doświadczenia diagnozujące stan środowiska. 

7. Odczytuje treść map hipsometrycznych i krajobrazowych kontynentów. 

8. Opisuje zjawiska, jakim ulegają światło i dźwięk podczas rozchodzenia się. 

9. Opisuje i porównuje mikroskopowe właściwości ciał stałych, cieczy, gazów i ich 

makroskopowe konsekwencje. 

10. Wyjaśnia, jak opory ośrodków (powietrza, wody) wpływają na ruch ciał. 

11. Podaje przykłady zachowania się ciał pod wpływem sił zrównoważonych i 

niezrównoważonych. 



1 Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się 

 
Umiejętności niespecyficzne 

 

 

Wskaźniki opanowania projektowanych umiejętności 

Uczeń 

1. Świadomość posiadania 

zainteresowań. 

Prezentuje swoje zainteresowania na forum klasy, planuje 

sposoby dalszego rozwijania swoich zainteresowań 

2. Znajomość wymagań 

przedmiotowych z zakresu 

przyrody i planowanie sposobów ich 

spełnienia na określoną ocenę 

szkolną. 

Podejmuje próbę oceny własnych osiągnięć, planuje i 

stosuje działania zmierzające do wyeliminowania 

popełnionych błędów, w razie porażki szuka rozwiązań 

alternatywnych, posługuje się skutecznymi technikami 

uczenia się. 

 

2. Skuteczne komunikowanie się. 

 

3. Współpraca i działanie. 

 
Umiejętności niespecyficzne 

 

 

Wskaźniki opanowania projektowanych umiejętności 

Uczeń. 

1. Zespołowe i indywidualne 

planowanie pracy. 

Wybiera sposób wykonania zadania. 

2. Realizowanie zadania Pracuje wg pisemnej instrukcji, uczestniczy w ustalaniu roli w grupie i 

świadomie je przyjmuje, bezwzględnie przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie pracy z substancjami szkodliwymi, używa 

odczynników w niewielkich ilościach, przestrzega zasad regulaminu 

pracowni (ćwiczeń). 

3. Posługiwanie się dostępnym 

sprzętem, narzędziami i 

urządzeniami. 

Posługuje się prostymi elektrycznymi urządzeniami domowymi, montuje 

zestawy doświadczalne i kontrolne wg instrukcji, wykonuje proste 

pomoce naukowe, projektuje sposoby oszacowania wielkości bez użycia 

przyrządów, wykonuje modele do przedstawienia budowy materii i 

posługuje się nimi. 

 

4. Prezentowanie wyników 

pracy własnej i grupowej. 

Prowadzi ł-2 minutową prezentację, ilustruje ją wynikami 

przeprowadzonych badań, danymi liczbowymi, modelami, 

schematami. 

Umiejętności niespecyficzne Wskaźniki opanowania projektowanych umiejętności 

Uczeń 

1. Formułowanie 

kilkuzdaniowych wypowiedzi. 

Wypowiada swoje opinie; odróżnia opinie nt. zjawisk, procesów i 

obiektów przyrodniczych od faktów, rozważa wady i zalety np. 

sposobów postępowania badawczego, projektu, rozwiązań. 

2. Prezentowanie osiągnięć Podejmuje próbę oceny własnych osiągnięć, planuje i stosuje działania 

zmierzające do wyeliminowania popełnionych błędów, w razie 

porażki szuka rozwiązań alternatywnych, posługuje się skutecznymi 

technikami uczenia się. 

3. Słuchanie ze zrozumieniem Relacjonuje wynik pracy w sposób uporządkowany, ilustrując go 

wybranymi pomocami, doświadczeniami, danymi liczbowymi, 

przestrzegając wyznaczonego czasu, wskazuje różnice opinii. 



5. Przyjmowanie ról w grupie 

i podejmowanie odpowiedzialność za 

wynik pracy grupy 

Unika konfliktów w grupie zadaniowej, neutralizuje interakcje między 

członkami grupy, które uniemożliwiają wykonanie zadania. 

 

4. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł. 

 

Umiejętności niespecyficzne 

 

 

Wskaźniki opanowania projektowanych umiejętności 

Uczeń: 

1. Zdobywanie informacji na 

drodze obserwacji i 

eksperymentu. 

Formułuje cel eksperymentu. Formułuje spostrzeżenia z eksperymentu, 

obsługuje przyrządy pomiarowe, posługuje się sprzętem 

laboratoryjnym, przedstawia zestawy doświadczalne za pomocą 

schematycznych rysunków - sporządza zestawy doświadczalne wg 

instrukcji, notuje wyniki doświadczeń schematycznym rysunkiem lub 

w tabeli, ocenia wiarygodność wyników, opracowuje wyniki w postaci 

zestawień proporcji, diagramów, wykresów, podejmuje próbę 

formułowania wniosków, przedstawia założenia, przebieg i wyniki 

obserwacji i eksperymentu, projektuje i wykonuje samodzielnie proste 

doświadczenia. 

2. Posługiwanie się tekstem 

źródłowym. 

Opisuje zależności zapisane schematem, wykresem, porównuje treść 

zapisu słownego i graficznego, dokonuje selekcji informacji wg 

podanego kryterium, wykorzystuje informacje zapisane słownie, 

graficznie lub w postaci tabel, wykonuje zadania wg instrukcji, 

odczytuje treść mapy krajobrazowej, wyszukuje źródła odpowiednie do 

rodzaju poszukiwanych informacji, samodzielnie formułuje 

kilkuzdaniową notatkę. 

3. Porządkowanie informacji. Przedstawia dane liczbowe w postaci diagramu, przedstawia zależności 

za pomocą wykresu, schematu, ustala kryteria podziału zjawisk i 

procesów. 

4. Rozpoznawanie roślin i 

zwierząt z otoczenia człowieka. 

Rozpoznaje przykłady organizmów należących do różnych grup 

ekologicznych i systematycznych, przyporządkowuje typowe 

organizmy do poznanych krajobrazów. 

 

5. Myślenie i rozwiązywanie problemów. 

Umiejętności niespecyficzne 

 

 

Wskaźniki opanowania projektowanych umiejętności 

Uczeń: 

1. Rozwiązywanie 

problemów 

Formułuje problem badawczy. Planuje sposoby wykonania 

zadania, racjonalnie wykorzystuje czas i materiały. Wybiera 

źródła i informacje potrzebne do rozwiązania problemu. Ocenia 

skuteczność swoich działań. Podejmuje próbę formułowania 

wniosków. 

2. Porównywanie cech budowy 

i własności materii, budowy i 

funkcji organizmów, cech 

krajobrazu i środowisk życia 

oraz zjawisk i procesów 

Porównuje krajobrazy ziemi, formułuje uogólnienia na podstawie 

porównań o planie budowy organizmów, wyjątkowym miejscu 

człowieka wśród żywych organizmów, wpływie skażeń i przekształceń 

środowiska na organizmy, klasyfikuje żywe organizmy na podstawie 

przyjętego kryterium, porównuje cechy różnych dźwięków. 



3 Rozumienie przebiegu 

podstawowych zjawisk i 

procesów przyrodniczych i 

rozpoznawanie ich we 

własnym otoczeniu. 

Opisuje zjawisko odbicia : załamania światła, odbicia dźwięku, 

wymienia i rozpoznaje czynniki chorobotwórcze i wyjaśnia ich wpływ 

na organizm człowieka, wyjaśnia wpływ naturalnego i 

zdegradowanego środowiska na życie organizmów i człowieka, 

ilustruje przykładami różnorodność organizmów, opisuje właściwości 

wybranych substancji, wskazuje przemiany chemiczne i zjawiska 

fizyczne w swoim otoczeniu, demonstruje ruch obrotowy Ziemi na 

modelu, posługując się modelami, wyjaśnia teorię heliocentryczną. 

4. Wskazywanie przyczyn i 

skutków zjawisk i procesów 

przyrodniczych 

Poszukuje wyjaśnienia właściwości makroskopowych substancji w ich 

budowie mikroskopowej, opisuje ruch ciał oraz jego związek z 

działającymi na nie sitami, rozpoznaje czynniki środowiska i skutki ich 

działania na ludzki organizm, przedstawia wpływ wybranych 

czynników antropogenicznych na wybrane środowiska i zdrowie 

człowieka, podaje przykłady zjawisk fizycznych i procesów 

chemicznych leżących u podstaw biologicznych procesów, podaje 

przykłady związku między właściwościami substancji a ich rolą w 

środowisku, rolą gospodarczą i biologiczną, podaje przykłady wpływu 

stylu życia na stan środowiska przyrodniczego, wyjaśnia związki np : 

ruch – siła. 

 

 


