I Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych:

Stopień celujący
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1. Posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania.
2. Korzysta z innych źródeł wiedzy polecanych przez nauczyciela
i wyszukiwanych we własnym zakresie.
3. Jest zainteresowany światem, jego różnorodnością, bogactwem
i pięknem.
4. Rozumie i potrafi wyjaśnić zależności istniejące w środowisku
przyrodniczym.
5. Planuje, przeprowadza i wyciąga wnioski z doświadczeń
i eksperymentów przyrodniczych.
6. Samodzielnie pisze notatki i wnioski z przeprowadzonych obserwacji
i doświadczeń.
7. Wykonuje samodzielnie rysunki, schematy objaśniające istotę i przebieg
zjawisk fizycznych.
8. Wykonuje zielniki, albumy, projekty, modele.
9. Korzysta z różnych opracowań, atlasów, poradników, przewodników,
pomocy naukowych.
10. Proponuje nietypowe rozwiązania dla różnych problemów omawianych
na lekcji.
11. Projektuje działania zmierzające do poprawy stanu środowiska
przyrodniczego w okolicy.
12. Wyjaśnia pozytywny i negatywny wpływ człowieka na przyrodę.
13. Rozpoznaje wszystkie gatunki organizmów, w tym chronione.
14. Samodzielnie rozwiązuje zadania na temat zjawisk mechanicznych,
dynamiki.
15. Planuje i omawia działania na temat pomocy ludziom niepełnosprawnym
i starszym.
Stopień bardzo dobry
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1.
2.
3.
4.
5.

W pełnym zakresie opanował wiadomości programowe.
Całościowo postrzega rzeczywistość przyrodniczą.
Posiada wiedzę o składnikach środowiska przyrodniczego regionu, Polski i Europy.
Używa prawidłowej terminologii i biegle się nią posługuj e.
Wyjaśnia na czym polegają związki między przyrodą ożywioną a
nieożywioną.
6. Wyjaśnia znaczenie organizmów w przyrodzie.
7. Dokonuje pomiaru wysokości słońca w różnych porach roku.
8. Określa mapy poziomicowe.
9. Charakteryzuje postacie ciał, omawia powstawanie skał wapiennych.
10. Uzasadnia rolę wody.

11. Wykazuje związek budowy z wykonywanymi
czynnościami
organizmów.
12. Wykonuje rysunki, ilustracje, schematy zjawisk, dokonuje porównań.
13. Wykazuje różnice w klimacie i roślinności poszczególnych stref
klimatycznych.
14. Wyjaśnia, w jaki sposób prądy morskie wywierają wpływ na klimat
obszarów nadmorskich.
15. Wykazuje różnorodność w budowie organizmów.
16. Wyjaśnia różnice krajobrazu przekształconego od pierwotnego
i naturalnego.
17. Buduje obwody elektryczne złożone z wielu elementów.
18. Opisuje ruch ciał.
19. Rozpoznaje poznane organizmy.

Stopień dobry
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1. Opanował wiadomości przyrodnicze objęte programem nauczania w
dużym zakresie
2. Zna i rozumie składniki środowiska przyrodniczego, niektóre zjawiska
fizyczne i biologiczne oraz normy dotyczące integracji człowieka w
środowisko naturalne.
3. Charakteryzuje elementy wchodzące w skład przyrody.
4. Porównuje warunki występujące w poszczególnych środowiskach
lądowych i wodnych.
5. Opisuje pozorną drogę słońca w różnych porach roku.
6. Charakteryzuje poszczególne krajobrazy Polski.
7. Określa znaczenie i zastosowanie metali i niemetali.
8. Omawia przyczyny i skutki zanieczyszczenia wody. Wyjaśnia znaczenie najważniejszych
czynności życiowych organizmów.
9. Wyjaśnia procesy zachodzące podczas zmian stanu skupienia i zjawisk optycznych i
akustycznych.
10. Wyjaśnia jakie czynniki kształtują klimat, charakteryzuje strefy
klimatyczne.
11. Zna rolę poszczególnych narządów organizmu ułatwiające
przystosowanie w środowisku.
12. Charakteryzuje stan środowiska w okolicy i jego wpływ na zdrowie
człowieka.
13. Porównuje warunki, budowę i czynności życiowe poznanych
organizmów.
14. Zna zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych.
15. Wskazuje na mapie wyspy, półwyspy, rzeki, jeziora poznanych
kontynentów.
16. Wyjaśnia i opisuje ruchy Ziemi.

Stopień dostateczny
Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:
1. Stopniu dostatecznym opanował wiadomości objęte programem

nauczania biologii.
2. Posiada podstawową wiedzę o regionie, Polsce i jest świadom
konieczności ochrony środowiska.
3. Wykazuje problemy w posługiwaniu się terminologią geograficznobiologiczną.
4. Potrafi posługiwać się przyrządami do obserwacji przyrody.
5. Sporządza notatki z obserwacji i doświadczeń.
6. Potrafi posługiwać się przyrządami do obserwacji przyrody.
7. Sporządza notatki z obserwacji i doświadczeń.
8. Omawia przystosowania typowych organizmów do życia w środowiskach
lądowych i wodnych.
9. Ustala odległość rzeczywistą między wybranymi punktami na mapie.
10. Zamienia skalę mianowaną na liczbową i liniową.
11. Określa na mapie lokalizację ukształtowania terenu Polski.
12. Omawia występowanie i znaczenie kopalin.
13. Wymienia właściwości metali i niemetali.
14. Charakteryzuje znaczenie wody i jej właściwości.
15. Wymienia najważniejsze układy i narządy wewnętrzne człowieka oraz
czynności życiowe.
16. Omawia zasady higieny i zdrowia człowieka.
17. Wyjaśnia pojęcia i zjawiska omawianych zjawisk fizycznych.
18. Wskazuje na mapie położenie omawianych kontynentów, omawia i wskazuje
ukształtowanie terenu i siec wodną.
19. Wymienia typy klimatu, charakterystyczne rośliny i zwierzęta.
20. Wyjaśnia różnice pomiędzy morzem i oceanem.
21. Zna budowę organizmów
22. Opisuje zjawiska elektryczne, magnetyczne, mechaniczne.
23. Zna pojęcia: gwiazda, planeta, księżyc.
24. Wskazuje na mapie położenie kontynentów.
25. Rozpoznaje w atlasie przyrodniczym poznane organizmy.
26. Zna przyczyny kalectwa u ludzi.
27. Wymienia cechy budowy organizmów ułatwiające im życie
w określonych środowiskach.
28. Wyjaśnia przyczyny skażenia środowiska, źródła powstawania odpadów
i możliwości ich ograniczenia.
Stopień dopuszczający
Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który:
1. W minimalnym stopniu orientuje się w tematyce poruszanej na lekcjach
przyrody.
2. Ma braki w wiadomościach określonych programem, które jednak nie
przekreślają, możliwości dalszego kształcenia.
3. Posiada elementarną wiedzę o własnym regionie i Polsce.
4. Zna cele i zadania oraz metody pracy na lekcjach.
5. Potrafi rozpoznać pospolite gatunki roślin i zwierząt.
6. Określa i wyznacza kierunki świata.
7. Wymienia krajobrazy i krainy Polski.
8. Wymienia postaci fizyczne ciał występujących w przyrodzie.
9. Wymienia rodzaje wód.
10. Opisuj e budowę zewnętrzną człowieka.

11. Podaje definicje i wyjaśnia pojęcia omawianych zjawisk fizycznych,
optycznych, mechanicznych, elektromagnetycznych.
12. Omawia położenie poznanych kontynentów.
13. Wymienia najwyższe góry, wyżyny, niziny, jeziora, rzeki, morza, wyspy.
14. Wymienia oceany na kuli ziemskiej.
15. Wymienia elementy budowy komórki, rodzaje tkanek.
16. Omawia środowisko życia organizmów.
17. Wymienia czynniki wpływające na środowisko.
18. Podaje przyczyny zanieczyszczenia i skażenia środowiska.
19. Zna definicję układu słonecznego.
20. Zna i omawia kontynenty.
21. Zna odkrycia geograficzne.
22. Zna podstawowe zjawiska mechaniczne.

Stopień niedostateczny
Stopień niedostateczny otrzyma uczeń, który:
nie opanował treści i umiejętności programowych, które zostały ujęte w zasadach oceniania
z przyrody na stopień dopuszczający.

