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DZIAŁ  I 

CELE EDUKACYJNE 

 W podstawie programowej kształcenia ogólnego, którą zawiera rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół sformułowano następujące 

cele edukacyjne, które będą realizowane w klasie czwartej  na lekcjach przyrody według programu 

nauczania „Tajemnice przyrody”  wyd. Nowa Era. 

1. Wiedza. 

o Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego,      
z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego). 

o Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie. 
o Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych. 
o Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy, 

krwionośny, rozrodczy, nerwowy). 
o Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych 

zależności między tymi składnikami. 
o Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły. 

 Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

 Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, 
mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp. 

 Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), 
właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników. 

 Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych 
źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, 
fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych). 

 Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym 
życiu. 

 Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom. 
 Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu. 
 Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska 

przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka. 

2. Kształtowanie postaw – wychowanie. 

o Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie 
doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, 
sporządzanie notatek i opracowywanie wyników. 

o Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka. 
o Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu. 
o Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie. 
o Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia. 
o Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz 

pełnienia roli lidera w zespole. 
o Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: 

 właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym; 
 współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy; 
 działania na rzecz środowiska lokalnego; 
 wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej 

okolicy; 
 świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony 

przyrody. 
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DZIAŁ  II 

TREŚCI PROGRAMOWE 

1. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń: 

1. opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem, 
doświadczeniem a obserwacją; 

2. podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich przeznaczenie 
(lupa, kompas, taśma miernicza); 

3. podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych; 
4. stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych; 
5. wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie; 
6. korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie. 

2. Orientacja w terenie. Uczeń: 

1. opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków głównych; 
2. wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą 

gnomonu i wskazuje je w terenie; 
3. podaje różnice między planem a mapą; 
4. rysuje plan różnych przedmiotów; 
5. wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły; 
6. odczytuje informacje z planu i mapy posługując się legendą; 
7. wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły; 
8. korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki; 
9. wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; 
10. opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku; 
11. wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i 

górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku. 

3. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń: 

1. wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru 
(temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, 
ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru); 

2. odczytuje wartości pomiaru składników pogody stosując właściwe jednostki; 
3. prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega 

zależności; 
4. podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia; 
5. podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego; 
6. nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i 

opisuje ich następstwa; 
7. opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych 

zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej); 
8. opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku. 

4. Ja i moje ciało. Uczeń: 

1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, 
krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje; 

2. wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm człowieka oraz 
narządy zmysłów; 

3. opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego; 
4. wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu; 
5. bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu; 
6. opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie. 
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5. Ja i moje otoczenie. Uczeń: 

1. proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane; 
2. opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje 

sposoby zapobiegania chorobom; 
3. podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i 

plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku; 
4. interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących, żrących i 

wybuchowych; 
5. podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia, 

użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi; 
6. rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i 

zdrowia; 
7. prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry; 
8. wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia, 

dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo 
korzystać z telefonów komórkowych; 

9. odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, 
trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie; 

10. opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się). 

6. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń: 

1. rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły; 
2. rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i miejsca 

zamieszkania; 
3. tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy; 
4. rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania; 
5. rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne 

zbiorniki wodne; 
6. wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania organizmów 

do życia; 
7. rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły; 
8. podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje 

podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do 
odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie; 

9. odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie ich 
odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania pokarmu; 

10. rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i 
życiu człowieka; 

11. obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich 
znaczenie dla człowieka; 

12. określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje 
przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia; 

13. rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie. 

7. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń: 

1. wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy; 
2. rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich funkcje; 
3. określa zależności między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego; 
4. charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy; 
5. opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych, starych 

fotografii; 
6. ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej 

okolicy; 
7. wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości; 
8. wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów 

zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony 
9. ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

„małej ojczyzny”. 

https://dydaktyczne.pl/plakat/Ilustrowana-mapa-swiata-zwierzat/1159
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DZIAŁ  III 

CELE KSZTAŁCENIA I OSIĄGNIĘCIA 
 

DZIAŁ 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości 

  Uczeń:  

  wymienia ożywione i nieożywione składniki przyrody oraz wytwory działalności 

człowieka, 

 wymienia czynności życiowe organizmów, 

 omawia rolę zmysłów w poznawaniu przyrody,  

 wymienia źródła wiedzy o przyrodzie, 

 podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,  

 omawia sposoby poznawania przyrody,  

 omawia przeznaczenie poszczególnych przyrządów ułatwiających obserwację 

przyrody (lupy, mikroskopu, lornetki, taśmy mierniczej),  

 wymienia etapy doświadczenia,  

 opisuje przebieg linii widnokręgu,  

 omawia budowę kompasu,  

 podaje nazwy głównych i pośrednich kierunków geograficznych,  

 omawia sposoby wyznaczania kierunku północnego za pomocą Gwiazdy Polarnej oraz 

innych obiektów w otoczeniu.  

 

Umiejętności  

Uczeń:  

 wykazuje powiązania między ożywionymi a nieożywionymi składnikami przyrody 

oraz wytworami działalności człowieka,  

 obserwuje obiekty przyrodnicze gołym okiem, za pomocą lupy i innych przyrządów 

optycznych,  

 korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie,  

 prezentuje wybrane publikacje o tematyce przyrodniczej,  

 dokumentuje prowadzone obserwacje i doświadczenia,  

 odróżnia obserwacje od doświadczenia,  

 wyznacza główne kierunki geograficzne w terenie za pomocą kompasu i gnomonu.  

 

 Szczegółowe cele wychowania:  

      Uczeń:  

 przestrzega zasad prawidłowego prowadzenia obserwacji i doświadczeń, 

 przestrzega zasad współpracy w grupie,  

 właściwie odnosi się do ożywionych i nieożywionych elementów przyrody,  

 wykazuje się dokładnością podczas pracy,  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.  

 

Sposoby osiągania celów: 

  wskazywanie w najbliższym otoczeniu ożywionych i nieożywionych składników 

przyrody oraz wytworów działalności człowieka,  

 rozmowa na temat sposobów poznawania przyrody,  
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 prezentacja publikacji przyrodniczych oraz wyszukiwanie w nich informacji 

przyrodniczych (na zadany temat),  

 wyszukiwanie informacji w różnych źródłach o tematyce przyrodniczej, 

  planowanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie obserwacji i doświadczeń,  

 praktyczne wyznaczanie głównych kierunków geograficznych różnymi sposobami, 

w tym z użyciem kompasu i gnomonu.  

 

Zajęcia terenowe:  

 obserwacja obiektów przyrodniczych,  

 określanie kierunków geograficznych. 

 

 DZIAŁ 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze  

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości  

Uczeń:  

 wyjaśnia, co to jest substancja,  

 wymienia stany skupienia substancji,  

 podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych,  kruchych i 

plastycznych,  

 omawia zmiany stanu skupienia wody,  

 wymienia czynniki wpływające na zmianę stanu skupienia wody, 

 wymienia składniki pogody,  

 podaje nazwy przyrządów służących do pomiaru składników pogody,  

 podaje przykłady zastosowania termometru w życiu codziennym,  

 omawia pozorną wędrówkę Słońca w ciągu dnia,  

 wyjaśnia zależności długości cienia od wysokości Słońca nad widnokręgiem,  

 wymienia cechy pogody w różnych porach roku.  

 

 Umiejętności  

Uczeń:  

 rozróżnia ciała stałe, ciecze i gazy,  

 podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych i 

plastycznych,  

 wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty wykonane z różnych substancji,  

 uzasadnia zastosowanie substancji sprężystych, plastycznych i kruchych w 

przedmiotach codziennego użytku,  

 rozróżnia stany skupienia wody,  

 bada zmiany stanu skupienia wody,  

 opisuje pogodę, z uwzględnieniem jej składników, 

 dokonuje pomiaru składników pogody (temperatury powietrza, opadów, ciśnienia 

atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru),  

 rozróżnia opady i osady atmosferyczne,  

 rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku,  

 prowadzi i dokumentuje obserwacje meteorologiczne,  

 wskazuje na widnokręgu lub ilustracji miejsca wschodu i zachodu Słońca w zależności 

od pory roku,  

 porównuje cechy pogody w pierwszych dniach różnych pór roku.  
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Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń:  

 postępuje zgodnie ze wskazaniami nauczyciela, 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas wykonywania czynności przyrodnika 

(wybór miejsca do prowadzenia pomiarów i obserwacji, wykonywanie pomiarów i 

prowadzenie obserwacji),  

 dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas badania właściwości przedmiotów 

wykonanych z różnych substancji. 

 

Sposoby osiągania celów: 

  wskazywanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów wykonanych z substancji 

sprężystych, kruchych i plastycznych,  

 konstruowanie prostych przyrządów służących do pomiaru składników pogody,  

 pomiar składników pogody i odczytywanie wskazań poszczególnych przyrządów 

mierzących składniki pogody (termometr, barometr),  

 prowadzenie dzienniczka obserwacji pogodowych,  

 tworzenie mapy pogody i prognozy pogody dla własnej miejscowości,  

  obserwacja widomej wędrówki Słońca w ciągu dnia, 

  obserwacja długości cienia w ciągu dnia,  

 obserwacja pogody w poszczególnych porach roku.  

 

Zajęcia terenowe: 

  pomiar składników pogody, 

  obserwacja pogody i przyrody ożywionej jesienią,  

 obserwacja długości cienia w ciągu dnia,  

 

Doświadczenia: 

  badanie obecności pary wodnej w powietrzu,  

 obserwacja zjawiska skraplania,  

 

DZIAŁ 3. Poznajemy świat organizmów  

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości  

Uczeń:  

 wymienia cechy organizmów,  

 przedstawia podział organizmów na królestwa, 

 wymienia sposoby odżywiania się organizmów,  

 wyjaśnia, na czym polega samożywność i cudzożywność,  

 omawia przystosowania organizmów cudzożywnych do zdobywania pokarmu,  

 podaje przykłady zależności pokarmowych między organizmami,  

 wymienia nazwy roślin uprawianych w domu i w ogrodzie,  

 wymienia nazwy zwierząt żyjących w domu i w ogrodzie.  

 

Umiejętności  

Uczeń:  

 rozpoznaje poziomy organizacji życia (komórka, tkanka, narząd, organizm),  

 wskazuje podobieństwa i różnice między organizmami,  
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 odróżnia organizmy samożywne od cudzożywnych, mięsożerne od roślinożernych,  

 przedstawia graficznie proste łańcuchy pokarmowe,  

 prowadzi obserwacje wybranych zwierząt,  

 tworzy zielnik z roślin występujących w okolicach szkoły lub miejsca zamieszkania.  

 

Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń:  

 wykazuje szacunek dla wszystkich form życia,  

 systematycznie i we właściwy sposób opiekuje się uprawianymi roślinami i 

hodowanymi zwierzętami,  

 ocenia wpływ działalności człowieka na liczebność organizmów (pozytywny: np. 

ochrona przyrody, zarybianie zbiorników wodnych, sadzenie lasów, i negatywny: 

np. kłusownictwo, zanieczyszczenie środowiska, rabunkowa gospodarka zasobami 

leśnymi itp.).  

 

Sposoby osiągania celów:  

 obserwacja cech organizmów,  

 obserwacje mikroskopowe komórek i tkanek,  

 obserwacje narządów, układów narządów i organizmów na wybranych modelach, 

  wskazywanie przystosowań budowy ciała różnych gatunków zwierząt do ich 

sposobu odżywiania się,  

 graficzne przedstawianie zależności pokarmowych (łańcuchy pokarmowe),  

 zakładanie oraz dokumentowanie uprawy roślin i hodowli zwierząt.  

 

DZIAŁ 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka  

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości  

Uczeń: 

 omawia budowę i podstawowe funkcje układów: pokarmowego, krwionośnego, 

oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego,  

 wymienia zasady higieny omawianych układów narządów,  

 omawia rolę narządów zmysłów,  

 wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu,  

 omawia zasady higieny narządów zmysłów,  

 omawia zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego.  

 

Umiejętności  

Uczeń:  

 wskazuje na planszy dydaktycznej, modelu lub własnym ciele położenie 

poszczególnych układów narządów człowieka.  

 

Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń:  

 przestrzega podstawowych zasad higieny poszczególnych układów narządów. 

 

Sposoby osiągania celów:  

 wskazywanie na planszach (modelach lub własnych ciele) położenia narządów 

wchodzących w skład poszczególnych układów narządów,  
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 prowadzenie prostych doświadczeń i pomiarów, np. współdziałania zmysłów smaku i 

węchu, 

  spotkanie z pielęgniarką szkolną lub ratownikiem medycznym.  

 

Doświadczenia  

 badanie współdziałania zmysłów węchu i smaku.  

 

DZIAŁ 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia  

 

 Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości  

Uczeń:  

 wyjaśnia, na czym polega zdrowy styl życia,  

 wymienia zasady zdrowego stylu życia, 

 omawia zasady prawidłowego odżywiania się,  

 omawia zasady bezpiecznego wypoczynku,  

 podaje przykłady organizmów (zwierząt, roślin, grzybów, bakterii) i wirusów 

negatywnie wpływających na zdrowie człowieka, 

 wymienia drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu,  

 podaje przykłady chorób zakaźnych i pasożytniczych,  

 wymienia sposoby zapobiegania chorobom zakaźnym i pasożytniczym,  

 omawia zasady postępowania w przypadku zarażenia się chorobami zakaźnymi i 

pasożytniczymi,  

 omawia podstawowe zasady dbałości o własne ciało (skórę, jamę ustną, włosy, 

paznokcie),  

 omawia sposób zachowania się podczas gwałtownych zjawisk pogodowych,  

 podaje przykłady niebezpiecznych substancji znajdujących się w domu,  

 omawia zasady postępowania w przypadku ukąszeń, użądleń, zatrucia grzybami,  

 omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku uszkodzeń skóry,  

 podaje przykłady skutków uzależnień.  

 

Umiejętności  

Uczeń:  

 objaśnia znaczenie symboli zamieszczanych na opakowaniach środków chemicznych,  

 rozpoznaje przykładowe organizmy negatywnie wpływające na zdrowie człowieka,  

 rozpoznaje grzyby trujące,  

 rozpoznaje wybrane trujące rośliny domowe i dziko rosnące, 

 przedstawia zasady opatrywania uszkodzenia skóry,  

 prezentuje postawę asertywną w różnych sytuacjach.  

 

Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń:  

 przestrzega zasad dbałości o własne ciało, przestrzega zasad zdrowego stylu życia,  

 uzasadnia, że uzależnienia mają negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu 

człowieka,  

 wyjaśnia, dlaczego należy szanować życie każdego człowieka.  
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Sposoby osiągania celów:  

prezentacja multimedialna na temat organizmów wywierających negatywny wpływ na 

zdrowie człowieka, 

 spotkanie z pielęgniarką i/lub przedstawicielem służb ratowniczych,  

 odczytywanie z ulotek dostępnych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub 

ośrodkach zdrowia informacji o chorobach zakaźnych i pasożytniczych oraz zasadach 

higieny,  

odczytywanie i analizowanie informacji zamieszczanych na opakowaniach środków 

chemicznych, prezentacja zdjęć trujących roślin, grzybów i niebezpiecznych zwierząt,  

rozmowa na temat uzależnień i ich skutków,  

oglądanie filmów na temat niebezpieczeństw poza domem i skutków uzależnień,  

spotkanie z przedstawicielem policji,  

odgrywanie scenek, w których wyeksponowane są zachowania asertywne w różnych 

sytuacjach.  

 

DZIAŁ 6. Orientujemy się w terenie  

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości 

 Uczeń:  

 wyjaśnia, czym są plan i mapa,  

 wyjaśnia, do czego służy skala planu i mapy,  

 wymienia elementy planu i mapy,  

 wymienia rodzaje map,  

 omawia sposoby orientowania planu i mapy.  

 

Umiejętności  

Uczeń:  

 odróżnia plan od mapy,  

 rysuje plan dowolnego przedmiotu, 

 wykonuje szkic okolic szkoły,  

 odczytuje informacje z planu i mapy z użyciem legendy,  

 wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji oraz obiekty znajdujące się w jego 

otoczeniu,  

 orientuje plan lub mapę, 

 planuje trasę wycieczki na podstawie mapy turystycznej lub planu miasta.  

 

Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń:  

 przestrzega zasad współpracy w grupie,  

 wykazuje się dokładnością podczas pracy,  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.  

 

Sposoby osiągania celów:  

 odczytywanie z planu miasta lub mapy turystycznej informacji dotyczących położenia 

obiektów w terenie,  

 orientowanie mapy za pomocą kompasu i na podstawie obiektów w terenie,  

 planowanie wycieczki po najbliższej okolicy. 
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 Zajęcia terenowe: 

 posługiwanie się mapą w terenie.  

 

 DZIAŁ 7. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy  

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości  

Uczeń:  

 wymienia cechy krajobrazu,  

 wymienia naturalne i antropogeniczne elementy krajobrazu,  

 wymienia rodzaje krajobrazu kulturowego,  

 wymienia rodzaje form terenu: wypukłych i wklęsłych,  

 wymienia elementy wzniesienia i doliny rzecznej, 

 wymienia rodzaje skał występujących w najbliższej okolicy, 

 wymienia etapy powstawania gleby, 

 podaje przykłady wód słodkich i wód słonych,  

 wymienia rodzaje wód płynących i wód stojących,  

 podaje nazwy naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych występujących 

najbliższej okolicy,  

 podaje przykłady przekształcania krajobrazu naturalnego przez człowieka,  

 omawia zmiany w krajobrazie najbliższej okolicy, które zaszły w ciągu ostatnich 

dziesięcioleci, 

 wymienia rodzaje obszarów chronionych,  

 podaje przykłady obiektów i obszarów chronionych znajdujących się w pobliżu 

miejsca zamieszkania, 

 omawia zasady zachowania się na obszarach chronionych. 

 

 Umiejętności  

Uczeń:  

 rozpoznaje na ilustracjach krajobraz naturalny i kulturowy, 

 rozpoznaje rodzaje form terenu w najbliższej okolicy,  

 wskazuje na ilustracjach elementy wzniesienia i doliny rzecznej,  

 rozpoznaje rodzaje skał występujących w najbliższej okolicy,  

 wskazuje na profilu glebowym warstwę próchnicy,  

 rozpoznaje w najbliższej okolicy rodzaje krajobrazu kulturowego,  

 rozpoznaje antropogeniczne elementy krajobrazu najbliższej okolicy i określa ich 

funkcje 

 wyszukuje i prezentuje informacje dotyczące pochodzenia nazwy miejscowości,  

 rozpoznaje antropogeniczne elementy krajobrazu i określa ich funkcje,  

 porównuje na podstawie ilustracji wygląd okolicy obecnie i przed 100 laty,  

 ocenia zmiany w krajobrazie najbliższej okolicy, 

 ocenia krajobraz najbliższej okolicy pod względem piękna i dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego,  

 wskazuje na mapie Polski położenie najbliższych parków narodowych i rezerwatów.  

 

Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń: 

 uzasadnia konieczność dbałości o cieki i zbiorniki wodne znajdujące się w najbliższej 

okolicy, 
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 uzasadnia konieczność zachowania bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych,  

 wskazuje konieczność dbania o zrównoważony rozwój swojej miejscowości,  

 uzasadnia potrzebę współodpowiedzialności za wygląd swojej okolicy,  

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych. 

 

 Sposoby osiągania celów:  

wskazywanie na mapie zbiorników wodnych,  

 rozpoznawanie skał występujących w najbliższej okolicy,  

 przygotowanie w dowolnej formie prezentacji na temat swojej miejscowości,  

 tworzenie modelu pagórka i doliny rzecznej. 

 

DZIAŁ 8. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie  

 

Szczegółowe cele kształcenia:  

 

Wiadomości 

 Uczeń:  

 omawia warunki życia w wodzie,  

 omawia warunki życia panujące w poszczególnych biegach rzeki,  

 charakteryzuje strefy życia w jeziorze, 

 podaje przykłady zależności pokarmowych występujących w środowisku wodnym,  

 omawia warunki życia na lądzie,  

 charakteryzuje warunki panujące w poszczególnych warstwach lasu,  

 wymienia przykładowe organizmy żyjące w poszczególnych warstwach lasu,  

 omawia warunki życia na łące i na polu uprawnym,  

 charakteryzuje rośliny uprawne.  

 

Umiejętności  

Uczeń:  

 rozpoznaje wybrane organizmy wodne,  

 określa przystosowania organizmów wodnych do miejsca, w którym żyją,  

 prowadzi obserwacje mikroskopowe i makroskopowe organizmów wodnych,  

 układa proste łańcuchy pokarmowe w środowisku wodnym,  

 porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie,  

 rozpoznaje wybrane organizmy leśne,  

 rozpoznaje drzewa rosnące w lasach liściastych i iglastych,  

 rozpoznaje wybrane organizmy żyjące na łące i na polu,  

 wskazuje zależności pokarmowe występujące w środowisku lądowym, 

 określa przystosowania organizmów do życia na lądzie. 

 

Szczegółowe cele wychowania:  

Uczeń:  

 uzasadnia konieczność dbałości o środowisko wodne i lądowe w skali lokalnej i 

globalnej,  

 wyjaśnia, w jaki sposób zniszczenie jednego gatunku wpływa na pozostałe organizmy 

żyjące w tym samym środowisku,  

 omawia zasady właściwego zachowania się w lesie,  

 uzasadnia konieczność zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z napotkanymi 

zwierzętami leśnymi,  

 określa zasady właściwego zachowania w stosunku do roślin i zwierząt,  
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 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć terenowych.  

 

Sposoby osiągania celów: 

  obserwacja mikroskopowa i makroskopowa organizmów wodnych, 

  wskazywanie przystosowań budowy organizmów do życia w wodzie,  

 wskazywanie łańcuchów pokarmowych w środowisku wodnym,  

 obserwacja warstw lasu i warunków panujących w poszczególnych warstwach,  

 rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt lądowych żyjących w lesie, na łące i polu, 

  wskazywanie łańcuchów pokarmowych w lesie, na łące i polu uprawnym.  

 

Zajęcia terenowe:  

 obserwacja cieku wodnego,  

 rozpoznawanie pospolitych organizmów żyjących w wodzie,  

 obserwacja mieszkańców lasu, ich budowy i warunków życia,  

 rozpoznawanie pospolitych organizmów w lesie, 

 rozpoznawanie typów lasów i charakterystycznych dla nich gatunków drzew, 

  obserwacja organizmów występujących na łące i warunków, w których żyją, 

  obserwacja organizmów występujących na polu oraz warunków, w których żyją. 
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DZIAŁ  IV 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
 Ocenianie ucznia na lekcjach przyrody polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości ucznia oraz formułowania oceny śródrocznej 

i rocznej z tego przedmiotu. 

 

1. Ocenianie ucznia na lekcjach przyrody ma na celu: 

a) wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy 

d) dostarczanie rodziców (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach, brakach i specjalnych uzdolnieniach ucznia 

e) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i potrzebach    

w tym zakresie 

2. Na lekcjach przyrody ucznia ocenia się za: 

a) wiedzę – biorąc pod uwagę jej zakres, rozumienie, stopień opanowania, sposób 

wyrażania 

b) umiejętności 

c) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki przedmiotu 

d) przygotowanie do zajęć 

e) pracę na lekcji 

3. Zasady oceniania na lekcjach przyrody: 

a) nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających  z 

realizowanego programu nauczania przyrody oraz sposobach sprawdzania 

osiągnięć uczniów zawartych w PZO 

b) ocenianie ma charakter ciągły 

c) obowiązuje następująca skala ocen bieżących, śródrocznej i rocznej: 

- stopień celujący   - 6 

- stopień bardzo dobry  - 5 

- stopień dobry   - 4 

- stopień dostateczny   - 3 

- stopień dopuszczający  - 2 

- stopień niedostateczny  - 1 

d) ocena stopnia opanowania umiejętności uwzględnia aktywność ucznia                                                      

w ramach realizowanych projektów i zadań 

e) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),                                           

a informacje o osiągnięciach ucznia nie są ujawniane osobom nieuprawnionym 

f) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel są przechowywane 

przez nauczyciela do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia, są one do 

wglądu przez ucznia i jego rodziców podczas konsultacji 

g) oceny bieżące są wpisywane do e-dziennika  

h) sprawdzenie pisemnych prac kontrolnych odbywa się w terminie dwóch 

tygodni od daty pisania prac 

i) nie każda odpowiedź ucznia ustna i pisemna musi być oceniana natomiast 

może być opatrzona komentarzem 

j) nauczyciel ustalając ocenę cząstkową uzasadnia ją ustnie lub pisemnie: 
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- ustnie – w przypadku odpowiedzi ustnej ucznia, kartkówki lub wykonania 

czynności praktycznej (pokazy, doświadczenia, eksperymenty); 

- pisemnie – w przypadku sprawdzianów, prac klasowych; 

k) ustalając ocenę nauczyciel uwzględnia zdolności ucznia i do niego 

dostosowuje wymagania, a nie do średniego poziomu klasy 

l) w przypadku ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się lub deficyty rozwojowe, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej 

nauczyciel przyrody jest zobowiązany wprowadzić dostosowania 

umożliwiające uczniowi opanowanie treści nauczania z biologii oraz stosować 

w pracy z uczniem zalecenia 

m) ocena śródroczna i roczna powstaje z ocen cząstkowych w każdej z 

wymienionych dziedzin aktywności i jest średnią ważoną 

n) ocena roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I i II 

półroczu 

o) ocena wyrażana jest w skali stopniowej opisanej w pkt c) jednak w zależności 

od stosowanej kontroli mają różną wagę i są wpisywane do dziennika 

lekcyjnego różnymi kolorami: 

ocena w kolorze czerwonym (waga 0,5) – z prac klasowych, sprawdzianów, 

laureatom      i finalistom konkursów przedmiotowych, za pracę w 

uczniowskim projekcie edukacyjnym 

ocena w kolorze zielonym (waga 0,3) – za kartkówki, odpowiedzi ustne, 

technikę mikroskopowania, za prowadzenie doświadczeń i eksperymentów 

ocena w kolorze niebieskim, (waga 0,2) – za prace domowe, aktywność na 

lekcji, udział  w konkursach, referaty, zaangażowanie w pracę zespołową, 

wykonanie prac dodatkowych (albumy, plakaty, prezentacje), analizę 

materiałów źródłowych czyli rysunków, schematów wykresów, wykonanie 

rysunku schematycznego 

(pozostałe zasady dotyczące wystawiania ocen śródrocznej i rocznej jako 

średniej ważonej są ujęte w statucie) 

p) uczeń ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności 

z zakresu przyrody zgodnie z warunkami i trybem ich uzyskania zawartych       

w PZO 

q) przed klasyfikacją nauczyciel przypomina uczniom szczegółowe zasady 

ustalania oceny z przyrody oraz warunków ich poprawiania 

r) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej          

z przyrody: 

- w terminie 14 dni (dwóch tygodni) w przypadku negatywnej oceny 

klasyfikacyjnej  

- również w terminie14 dni  (dwóch tygodni) w przypadku pozostałych ocen 

s) uczeń może dokonać poprawy oceny cząstkowej lub przewidywanej oceny 

śródrocznej i rocznej nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej 

t) w przypadku ustalenia przez nauczyciela negatywnej oceny rocznej może ona 

być zmieniona tylko  w wyniku zaliczenia egzaminu poprawkowego,   o 

możliwości poprawy tej oceny uczniowie i rodzice zostają poinformowani 

u) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin 

przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
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Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora 

szkoły. W jej skład wchodzą: a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel, 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; c) nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się 

protokół, zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, 

wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a 

w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację o 

wykonaniu tych ćwiczeń. Protokół ten stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 7) Uczeń, 

który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak 

niż do końca września.  

v) uczeń może nie być klasyfikowany z przyrody, jeżeli brak jest podstawy do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

przekraczającej połowę czasu na zajęcia w szkolnym planie nauczania 

przyrody 

w) uczeń i jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od przewidywanej 

oceny klasyfikacyjnej z przyrody występując z wnioskiem o przeprowadzenie 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności, uprawnionym do tego jest uczeń, 

który nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z biologii 

x) szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów zawarte są w statucie szkoły 

 

4. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować pisemnie do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie proponowanej oceny z zajęć 

edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu zapoznania się 

z tą oceną. 

2) Nauczyciel ustala zakres materiału, formę oraz termin poprawy oceny (nie 

później niż 4 dni przed  

radą klasyfikacyjną). W przypadku odmowy podwyższenia oceny uzasadnia 

swoją decyzję.  

3) Ocena z zajęć edukacyjnych może być podwyższona jedynie o jeden stopień.  

4) Ocena ustalona przez nauczyciela zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  

       z  zastrzeżeniem trybu odwoławczego.  

5)  Ocena przewidywana to prognoza oceny śródrocznej i rocznej.  

6) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna może być w stosunku do oceny   

przewidywanej wyższa, niższa lub taka sama.  

7) Przewidywana ocena śródroczna i roczna może zostać obniżona w przypadku, 

gdy po jej ustaleniu uczeń w bieżącym ocenianiu otrzymał oceny, które 

spowodowały mu obniżenie oceny przewidywanej.  

8) Uczeń lub jego rodzic/opiekun ma prawo zgłosić chęć podwyższenia oceny.  

9) Nauczyciel ustala z uczniem/ rodzicem formę i termin sprawdzenia jego 

wiadomości i umiejętności lub test / sprawdzian wiedzy.  

10) Uczeń oraz rodzic/opiekun otrzymuje informację zwrotną dotyczącą ustalenia 

oceny śródrocznej/rocznej.  
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11) Nauczyciel przechowuje dokumentację dotyczącą sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności w postaci krótkiej, zwięzłej informacji na temat odpowiedzi ustnej.  
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DZIAŁ  V 

FORMY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I NARZĘDZIA 

 SPRAWDZANIAOSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW W NAUCE 

PRZYRODY 
Kontrola osiągnięć i postępów uczniów jest istotnym elementem procesu 

dydaktycznego i umożliwia nauczycielowi planowanie procesu dydaktycznego i jego 

kształtowanie oraz wartościowanie osiągnięć uczniów. 

Planowanie dalszych etapów procesu dydaktycznego wymaga analizy osiągnięć ucznia         

w trakcie nauczania i po realizacji poszczególnych działów nauczania. 

Na lekcjach przyrody dokonuje się: 

a) kontroli bieżącej 

b) kontroli śródrocznej 

c) kontroli rocznej 

Kontrola bieżąca dokonywana jest w trakcie przyswajania przez ucznia nowych treści 

kształcenia i dostarcza informacji z efektywności procesu nauczania – uczenia się.  

Ze względu na to, że w kontroli bieżącej istotna jest szybkość pozyskiwania informacji                                              

o osiągnięciach uczniów, na lekcjach biologii stosuje się ustne metody sprawdzania 

wiadomości i umiejętności. 

Kontrola końcowa (sumująca, zbierająca) jest przeprowadzana po realizacji poszczególnych 

działów nauczania. 

 

1. Zasady ogólne oceniania: 

1) w trakcie jednych zajęć edukacyjnych z przyrody uczeń nie jest oceniany 

więcej niż dwa razy (np. odpowiedź ustna, pisemna praca domowa) 

2) z jednej formy sprawdzania uczeń uzyskuje tylko jedną ocenę 

3) pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące większą partię materiału, 

nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem i termin pisania 

sprawdzianu zapisuje ołówkiem do dziennika lekcyjnego 

4)  prace pisemne nauczyciel sprawdza i omawia w terminie dwóch tygodni 

5) uczeń może w jednym półroczu zgłosić nie przygotowanie się do lekcji jeden 

raz 

6) zgłoszone nieprzygotowanie ucznia do zajęć nauczyciel odnotowuje  w 

dzienniku lekcyjnym stosując literowe oznaczenie np.  

7) nauczyciel ocenia również aktywność ucznia na lekcji oraz wysiłek wkładany 

przez ucznia stopniem szkolnym lub + (plusem) zapisywanym w zeszycie 

nauczyciela, uzyskanie 5 plusów przy dwóch godzinach w tygodniu i 4 plusów 

przy 1 godzinie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej, która 

jest zapisywana do dziennika lekcyjnego 

8) uczniowi, za brak podstawowych umiejętności uniemożliwiających mu 

rozwiązywanie zadań przyznawane są – (minusy) zapisywane w zeszycie 

nauczyciela, otrzymanie trzech minusów jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej wpisanej do dziennika lekcyjnego, minusy są również 

wpisywane za brak zeszytu przedmiotowego, pracy domowej 

9) każdy uczeń otrzymuje co najmniej 5 ocen przy dwóch godzinach tygodniowo 

przeznaczonych na realizację materiału programowego z przyrody. 

 

2. W procesie nauczania – uczenia się przyrody są stosowane następujące kryteria  i 

metody kontroli osiągnięć ucznia: 

2.1. Kryteria ustalania oceny: 

a) zakres i jakość wiadomości 
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b) rozumienie omawianych treści 

c) posługiwanie się nabytymi umiejętności 

 

2.2. Metody kontroli osiągnięć: 

a) obserwacja pracy ucznia 

b) kontrola wypowiedzi ustnych 

c) kontrola w formie pisemnej 

 - krótka odpowiedź w formie pisemnej 

 - sprawdzian osiągnięć  

d)  prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi 

e) samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń                         

i eksperymentów 

f)  kontrola prac domowych 

3. Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: 

1) wypowiedzi ustne – z materiału trzech ostatnich jednostek tematycznych, 

wypowiedź ustna nie może być zbyt długa i może być połączona                                        

z wykonywaniem innych czynności: 

- analizą materiałów źródłowych (rysunków, schematów, wykresów, fotografii, 

diagramu, tekstu) 

- obserwacją naturalnych okazów 

- wykonywaniem schematycznych rysunków 

  Wypowiedź ustna jest oceniana według następujących norm: 

  ocena celująca – bezbłędna, wykraczająca poza materiał programowy 

  ocena bardzo dobra – bezbłędna, samodzielna 

  ocena dobra – bezbłędna, samodzielna, niepełna 

  ocena dostateczna – z błędami, samodzielna, niepełna 

  ocena dopuszczająca – z błędami, z pomocą nauczyciela, niepełna 

  ocena niedostateczna – nie udziela odpowiedzi pomimo pomocy nauczyciela 

2) wypowiedzi pisemne: 

- krótkie sprawdziany (kartkówki) - obejmują materiał programowy ostatniej 

lub 3 ostatnich lekcji, na których ćwiczona była ta sama umiejętność 

- sprawdziany – obejmują materiał programowy kilku jednostek tematycznych, 

termin sprawdzianów jest uzgadniany z uczniami i wpisany ołówkiem do 

dziennika lekcyjnego, trwają 30 minut 

3) prace klasowe – są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 

jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym 

od momentu napisania tej pracy przez klasę; poprawa prac klasowych jest 

dobrowolna i uczeń ma prawo do poprawy tylko jednej pracy klasowej                       

z danego semestru 

4) korzystanie z dostępnych źródeł informacji, posługiwanie się książką 

(podręczniki, atlasy, albumy, tablice dydaktyczne, przewodniki, słowniki, 

klucze) aktywność na lekcji, wysiłek wkładany przez ucznia 

5) technika mikroskopowania 

6) zaangażowanie – systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie 

prac domowych, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, prace dodatkowe 

(albumy, referaty) 

7) zaangażowanie i praca podczas realizacji projektu edukacyjnego  

4. Narzędzia sprawdzania oceniania osiągnięć uczniów 

a) wypowiedzi ustne 

b) zadania kontroli umiejętności praktycznych 
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c) krótka odpowiedź pisemna z zadaniami dłuższej i krótszej 

odpowiedzi 

d) test 

 

5. Ogólne kryteria wymagań w skali procentowej na poszczególne oceny:  

100% – ocena celująca  

od 90 % do 99 % – ocena bardzo dobra  

od 75% do 89 % – ocena dobra  

od 50 % do 74% – ocena dostateczna  

od 30 % do 49 % – ocena dopuszczająca  

od 0 % do 29 % – ocena niedostateczna  

6. Ocena z diagnoz  jest wpisywana do dziennika elektronicznego, lecz nie jest liczona 

do średniej ważonej i nie ma wpływu na ocenę śródroczną i roczną. Jest tylko 

informacją o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności ucznia. 

 

Formy i zasady bieżącego oceniania 
 

Prace pisemne w klasie 

Forma Zakres treści nauczania Częstotliwość Zasady przeprowadzania 

Prace klasowe 
(1 h lekcyjna) 

jeden dział obszerny lub dwa 
mniejsze działy 

przy 1 h tygodniowo co 
najmniej jedna praca klasowa w 
półroczu 

• zapowiadane przynajmniej  
z tygodniowym wyprzedzeniem 

• informacja o pracy klasowej 
zanotowana wcześniej w e - dzienniku  

• pracę klasową poprzedza powtórzenie 
materiału nauczania 

Sprawdziany 
krótkie (do 20 
min) 

materiał nauczania z 
trzech ostatnich lekcji 

przy1 h tygodniowo jeden 
sprawdzian w półroczu 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem 

Prace pisemne w domu 

Pisemne prace 
domowe 

materiał nauczania  
z bieżącej lekcji lub 
przygotowanie 
materiału dotyczącego nowego 
tematu (nauczanie odwrócone) 

Przy 1 h tygodniowo jedna 
praca w półroczu 

zróżnicowane zadania zgodnie z realizowanym 
materiałem 

Prowadzenie 
zeszytu ćwiczeń 

zgodnie z tematami lekcji nie mniej niż raz w półroczu • zasady prowadzenia zeszytu ćwiczeń  
ustalane są na pierwszej lekcji 

• ocenie podlega zarówno poprawność 
merytoryczna rozwiązywanych zadań, 
jak i estetyka oraz systematyczność 

Inne prace 
domowe 

• prace badawcze, 
obserwacje i hodowle 
wskazane 
w podstawie programowej 

• zadania związane 
z projektami edukacyjnymi 
– wykonywanie plakatów, 
prezentacji 
multimedialnych do 
bieżącego materiału 

raz w półroczu • zadania przeznaczone do pracy w grupach lub 
kierowane do uczniów szczególnie 
zainteresowanych biologią 

Odpowiedzi ustne 

Ustne 
sprawdzenie 
wiadomości 

materiał nauczania z 
trzech ostatnich lekcji 

częstotliwość dowolna bez zapowiedzi 
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Pytania aktywne lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

częstotliwość dowolna, 
w zależności od predyspozycji 
uczniów 

uczniowie sami zgłaszają się  
do odpowiedzi lub są wyznaczani przez 
nauczyciela 

Referowanie pracy 
grupy 

lekcja bieżąca lub lekcje 
powtórzeniowe 

w zależności od metod pracy 
stosowanych na lekcji 

Przy kolejnym referowaniu wspólnych prac  
powinny zmieniać się osoby referujące 

Praca na lekcji bieżący materiał nauczania jedna lub dwie oceny w półroczu • oceniane są aktywność, zaangażowanie, 
umiejętność pracy w grupie lub w 
parach 

• w ocenianiu można uwzględnić ocenę 
koleżeńską lub samoocenę 
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DZIAŁ  VI 

PROCEDURY INFORMOWANIA RODZICÓW 

O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 
O stopniach uzyskanych przez uczniów na lekcjach przyrody rodzice (prawni  

opiekunowie) są informowani poprzez: 

- dziennik elektroniczny 

- konsultacje z rodzicami 

- w formie notatki w zeszycie przedmiotowym (oceny z pracy domowej) 

- powiadomienia telefoniczne (w wyjątkowych sytuacjach) 

- w przypadku braku kontaktu z rodzicami w formie korespondencji listowej (list polecony                

z potwierdzeniem odbioru) 

- wywiadówkę dotyczącą śródrocznej klasyfikacji 
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DZIAŁ VII 

KRYTERIA OCENIANIA 

 
Szczegółowe wymagania dotyczące wiadomości i umiejętności na poszczególne 

stopnie szkolne zawarte są w planach wynikowych dla poszczególnych klas.             

W planach wynikowych dla każdej klasy znajdują się również dane dotyczące liczby 

prac klasowych w poszczególnych półroczach. 

 

Oznaczenia stosowane w dzienniku lekcyjnym: 

nb – uczeń nieobecny na zajęciach 

np – uczeń nieprzygotowany  

 

1. Ocena śródroczna i roczna z przyrody jest ustala na podstawie średniej ważonej. 

2. Waga norm aktywności jest następująca: 

(waga 0,5) - ocena w kolorze czerwonym – z prac klasowych, sprawdzianów, ocena 

na ten kolor jest również wpisywana w przypadku zaliczenia materiału programowego 

poprzedniego semestru, laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych z chemii, za 

pracę w uczniowskim projekcie edukacyjnym 

(waga 0,3) - ocena w kolorze zielonym – za kartkówki, odpowiedzi ustne (np. 

podczas powtórzenia wiadomości i umiejętności) większej partii materiału, za 

prowadzenie doświadczeń i eksperymentów 

(waga 0,2) - ocena w kolorze niebieskim, – za prace domowe, odpowiedzi ustne                

z trzech ostatnich jednostek tematycznych, aktywność na lekcji, udział w konkursach, 

referaty, zaangażowanie w pracę zespołową, wykonanie prac dodatkowych (albumy, 

plakaty, prezentacje), analizę materiałów źródłowych czyli rysunków, schematów 

wykresów, wykonanie rysunku schematycznego 

3. Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych w oparciu o 

średnią ważoną: 

 

 

OCENA 

 

PUNKTY 

 

Niedostateczny Do 1,59 

Dopuszczający  1,61– 2,60 

Dostateczny 2,61 – 3,60 

Dobry 3,61 – 4,60 

Bardzo dobry 4,61 – 5,60 

Celujący 5,61 – 6,00 

 

4. Zasady poprawiania ocen: 

a) Uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny (z wyjątkiem bardzo dobrej) z 

pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie 

później niż 14 dni od momentu oddania pracy. Każdą ocenę uczeń może poprawić 

tylko jeden raz.  

b) Poprawa odbywa się w formie pisemnej lub ustnej i odbywa się w terminie 2 

tygodni od oddania sprawdzonych i ocenionych prac 

c)  Ocenę poprawioną wpisuje się do dziennika lekcyjnego. Pod uwagę jest brana 

ocena poprawkowa. 
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d) W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń poprawia 

sprawdzian w ciągu 2 tygodni od daty powrotu do szkoły 

e) Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy podczas sprawdzianu, to otrzymuje 

ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.  

f) W przypadku, gdy uczniowi brakuje setnej części z dolnej granicy punktów, 

nauczyciel może ustalić ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) na korzyść 

ucznia. 
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DZIAŁ VIII 

 

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE 

 OCENY SZKOLNE 
 

 

Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

 opanuje wiadomości i umiejętności ponadprogramowe, 

 posługuje się bogatym słownictwem przyrodniczym, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, uzyskuje maksymalne wyniki z prac pisemnych i 

odpowiedzi ustnych, odpowiada na dodatkowe pytania, 

 potrafi wykorzystywać uzyskaną wiedzę na lekcjach innych przedmiotów oraz poza 

szkołą, 

 trafnie analizuje i interpretuje oraz samodzielnie opracowuje i przedstawia informacje 

oraz dane pochodzące z różnych źródeł, 

 trafnie analizuje zjawiska i procesy przyrodnicze, 

 potrafi zaprojektować doświadczenie i zinterpretować jego wyniki, 

 formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy, trafnie dobierając liczne 

przykłady. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli: 

 opanuje w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 

 poprawnie posługuje się słownictwem przyrodniczym, 

 wykazuje szczególne zainteresowanie naukami przyrodniczymi, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje co najmniej 90% punktów,   

udziela pełnych odpowiedzi na pytania podczas odpowiedzi ustnych, 

 trafnie analizuje i interpretuje informacje i dane pochodzące z różnych źródeł, 

 potrafi zinterpretować zjawiska przyrodnicze, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania            

problemów w nowych sytuacjach. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli: 

 opanuje bardziej złożone wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania oraz posługuje się poprawną                    

terminologią przyrodniczą, 

 aktywnie uczestniczy w lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 89–75% punktów, 

 korzysta z wielu różnych źródeł informacji, 
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 poprawnie opisuje zjawiska przyrodnicze, wyciąga właściwe wnioski oraz trafnie 

dobiera przykłady, 

 potrafi stosować zdobytą wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych problemów, w przypadkach trudniejszych rozwiązuje problemy z pomocą 

nauczyciela. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, jeżeli: 

 opanuje najważniejsze, przystępne i niezbyt złożone wiadomości i umiejętności               

programowe, które będą użyteczne w szkole i poza szkołą, 

 udziela odpowiedzi na proste pytania, posługując się zrozumiałym językiem i 

podstawową terminologią przyrodniczą, 

 wykazuje zadowalającą aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 74–51% 

punktów, 

 korzysta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela z różnych źródeł informacji, 

 zazwyczaj poprawnie opisuje zjawiska przyrodnicze, podaje nieliczne przykłady, 

 rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeżeli: 

 opanuje wiadomości i umiejętności programowe w stopniu umożliwiającym 

kontynuowanie dalszego kształcenia, 

 udziela odpowiedzi na pytania o niskim stopniu trudności, posługując się zrozumiałym         

językiem i elementarną terminologią przyrodniczą, 

 wykazuje minimalną aktywność na lekcji, z prac pisemnych uzyskuje 50–40% 

punktów, 

 korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podstawowych źródeł informacji. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeżeli: 

 nie opanował w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie wiadomości i 

umiejętności określonych w podstawie programowej, 

 nie przyswaja wiedzy oraz jest niesystematyczny w wykonywaniu prac domowych, 

 nie posługuje się elementarnymi pojęciami przyrodniczymi oraz nie próbuje rozwiązać     

zadań o minimalnym stopniu trudności, 

 nie wykonuje instrukcji i nie podejmuje współpracy z nauczycielem, 

 wykazuje bierną postawę na lekcji, z prac pisemnych otrzymuje poniżej 39% punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 


