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Wymagania edukacyjne  

PRZYRODA – KLASA 4 

Opracowała: Anna Grocholska 

I. Wymagania przewidziane na poszczególne oceny: 

 

 

Ocena 

 

Wymagania 

 

celujący otrzymuje uczeń, który:  

- rozwiązując zadania z zakresu podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe,  

- biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych, 

- aktywnie i twórczo uczestniczy w lekcjach,  

- samodzielnie odrabia zadania domowe, w tym zadania dodatkowe,  

- prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę celującą lub bardzo dobrą,  

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,  

- osiąga sukcesy w konkursach przyrodniczych i ekologicznych  szkolnych oraz pozaszkolnych 

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

- posiada pełną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej, potrafi je wykorzystywać do 

rozwiązywania zadań i problemów praktycznych i teoretycznych,  

- jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w nich uczestniczy,  

- prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę bardzo dobrą lub dobrą,  

- bierze udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych 

dobry otrzymuje uczeń, który:  

- opanował wiadomości z zakresu podstawy programowej, a zdobyta wiedza pozwala mu samodzielnie 

rozwiązywać typowe zadania praktyczne i teoretyczne,  

- stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i jest do nich przygotowany,  

- odrabia zadania domowe,  

- prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dobrą 

dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

- ma problemy z opanowaniem pełnego zakresu podstawy programowej,  

- zdarza się, że do lekcji jest nieprzygotowany, nie zawsze bierze w nich aktywny udział, lecz czyni 

starania, by zaistniałe braki uzupełnić,  

- potrafi samodzielnie rozwiązać łatwe zadania,  

- nie zawsze samodzielnie rozwiązuje zadania domowe,  

- prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dostateczną 

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

- ma trudności w opanowaniu zakresu podstawy programowej,  

- rozwiązuje najprostsze zadania, oczekuje pomocy nauczyciela w celu zrozumienia tematu,  

- zadania domowe odrabia z pomocą innych, 

- nie opuszcza lekcji z przyczyn nieusprawiedliwionych,  

- prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy,  

- prace kontrolne i sprawdziany pisze na ocenę dopuszczającą 

niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej,  

- braki nie pozwalają mu na dalsze zdobywanie i poszerzanie wiedzy,  

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,  

- nie czyni starań, by braki w wiadomościach i umiejętnościach uzupełnić,  

- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,  

- z większości prac kontrolnych otrzymał oceny niedostateczne i ich nie poprawił. 
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Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej znajdują się w planach 

wynikowych nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Do wglądu przez zainteresowanych rodziców 

podczas indywidualnych konsultacji.  

 

II. Formy uzyskania oceny  

   

 

Formy 

uzyskania 

oceny 

 

Uwagi 

Sprawdziany Ocena zgodna ze skalą procentową zawartą w „Statucie szkoły”. 

 

Krótkie 

sprawdziany 

(kartkówki) 

przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 

 z zakresu programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych.  

- nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki,  

- kartkówka  jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut,  

- kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę podobnie jak 

za prace klasową,  

- umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po 

zakończeniu działu i tym samym zła ocena ze sprawdzianu może zostać poprawiona pracą klasową,  

- kartkówkę utrzymuje uczeń do domu.  

 

Odpowiedź 

ustna 

obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu programowego 2, 3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych. Oceniając odpowiedź ustną, nauczyciel bierze pod uwagę:  

- zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,  

- prawidłowe posługiwanie się pojęciami,  

- zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

- sposób formułowania wypowiedzi 

 

Praca ucznia 

na lekcji 

jest oceniana za pomocą plusów i minusów.  

- plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką 

prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu 

problemu, przygotowanie do lekcji,  

 

- minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak zeszytu, zeszytu 

ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji,  

- sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem  

i uczniami, oraz zapisami w Statucie Szkoły. (+ + + + + = stopień bardzo dobry (5), - - - - - = stopień 

niedostateczny (1); 

Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie (np). 

 

Ćwiczenia 

praktyczne 

obejmują zadania praktyczne, które uczeń wykonuje podczas lekcji. Oceniając je, nauczyciel bierze 

pod uwagę:  
- wartość merytoryczną,  
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- dokładność wykonania polecenia,  

- staranność i estetykę,  

- w wypadku pracy w grupie stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia 

Prace 

dodatkowe 

  

obejmują dodatkowe zadania dla zainteresowanych uczniów, prace projektowe wykonane 

indywidualnie lub zespołowo, przygotowanie gazetki ściennej, wykonanie pomocy naukowych, 

prezentacji.  

Oceniając ten rodzaj pracy, nauczyciel bierze pod uwagę m.in.:  

- wartość merytoryczną pracy,  

- estetykę wykonania,  

- wkład pracy ucznia,  

- sposób prezentacji,  

- oryginalność i pomysłowość pracy 

 

III. Zasady zrealizowania obowiązkowych form kontroli wiedzy i umiejętności w przypadku 

usprawiedliwionych nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie 

 

W przypadku, gdy uczeń był nieobecny i nie pisał sprawdzianu, kartkówki lub nie podejmował innych 

czynności, których skutkiem było uzyskanie oceny zobowiązany jest nadrobić zaległości  zgodnie 

 z zapisem „Statutu szkoły”. 

IV. Szczegółowe zasady dotyczące poprawiania ocen bieżących  

 

   1. Uczeń może poprawić każdy rodzaj oceny, jeśli jest to ocena dostateczna lub niższa.  
2. Oceny z prac klasowych poprawiane są na poprawkowych pracach klasowych.  

3. Oceny z kartkówek poprawiane są w formie pisemnej.  

4. Oceny z odpowiedzi ustnych mogą być poprawione ustnie.  

5. Ocenę z pracy domowej lub ćwiczenia praktycznego uczeń może poprawić wykonując tę pracę 

ponownie.  

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń może uzupełnić pracę pisemną w dodatkowym 
terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

7. Uczeń może poprawić ocenę dostateczną i niższą w ciągu 14 dni od dnia wpisania oceny do 

dziennika, poprawa jest dobrowolna i jednorazowa, a jej wynik zostaje zawsze wpisany obok oceny 

pierwotnej  

 

V. Zasady indywidualizacji w stosunku do uczniów korzystających z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

 

1. Sprawdzanie rozumienia  poleceń pisemnych oraz  słownych. 

2. Zwolnienie  ucznia z wypowiadania dłuższych słów, nazwisk, trudnych terminów. 

3. Zwrócenie uwagi na trudności w zapamiętywaniu pojęć abstrakcyjnych. 

4. Stosowanie prostych poleceń ustnych. 
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5. W miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać na 

przykładzie. 

 6. Dzielenie zadania na etapy. 

7. Dawanie więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielanie instruktażu. 

 8. Zachęcanie do aktywności i chwalenie za nią. 

 9. Podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, 

wysiłek, przygotowanie do zajęć, zaopatrzenie w materiały, niezbędne pomoce itp. 

10. Włączanie do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse. 

 

VI. Kryteria oceny prac domowych 

 

Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości 

zdobytych przez ucznia podczas lekcji: 

- pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez 

nauczyciela,  

- brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową nauczyciela z uczniami (bz),  

- błędnie wykonana praca domowa jest sygnałem dla nauczyciela, mówiącym o konieczności 

wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona 

negatywnie,  

- przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność 

i estetykę wykonania. 

 


