
Kryteria ocen z przedmiotu przyroda: 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza 

treści omawiane na lekcji. Posiada dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł 

informacji. Dyskutuje, używając w miarę poprawne argumenty, dzieli się swoją 

wiedzą z innymi. Rozwiązuje problemy spotykane w życiu codziennym dzięki 

znajomości zjawisk przyrodniczych. Rozumie znaczenie podstawowych symboli i 

potrafi je wykorzystać. Bierze udział w akcjach i konkursach ekologicznych. Jest 

zawsze przygotowany  do lekcji-posiada materiały pomoce dydaktyczne. Propaguje 

styl życia w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym. W miarę  swoich możliwości 

angażuje się w proces realizacji swoich obowiązków. Wykazuje postawę pełną 

szacunku i odpowiedzialności do przyrody ożywionej i nieożywionej. 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wystarczającym opanował 

treści nauczania przewidziane w podstawie programowej 

(ze sprawdzianów, testów, kartkówek zawsze otrzymuje oceny pozytywne).Aktywnie 

uczestniczy w zajęciach, jest do nich przygotowany. Wykorzystuje wiele źródeł 

informacji oraz wiedzę z rożnych dziedzin nauki. W sposób poprawny formułuje 

swoje myśli, przy niewielkiej pomocy n- l rozwiązuje problemy, weryfikuje hipotezy, 

prawidłowo używa terminologii przyrodniczej, potrafi współpracować w grupie. 

Charakteryzuje się pozytywną postawą wobec środowiska przyrodniczego. 

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie wiedzy podstawowej ma niewielkie 

braki. Zna i rozumie większość zagadnień i pojęć realizowanych na lekcjach, jest 

zazwyczaj do nich przygotowany. Inspirowany przez nauczyciela potrafi rozwiązywać 

problemy i zadania 

o adekwatnym dla niego poziomie. Posługuje się w prawidłowy sposób przyrządami 

przyrodniczymi, współpracuje z grupą. 

Cechuje się pozytywnym stosunkiem do przyrody. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń ,który posiada podstawowe wiadomości i 

umiejętności realizowane na lekcjach, pod kierunkiem nauczyciela odpowiada, 

rozwiązuje zadnia, proste problemy. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych 

sytuacjach z życia codziennego, rozwija w sobie poczucie odpowiedzialności za 

środowisko. Rzadko przejawia aktywność na lekcjach, często jest do nich nie 

przygotowany. 

 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń który posiada duże braki w wiadomościach i 

umiejętnościach realizowanych na lekcjach. Wykazuje się minimalnym wysiłkiem 

umysłowym w czasie zajęć ,jest najczęściej ich biernym uczestnikiem, ale nie zakłóca 

toku lekcji. Pracuje zazwyczaj przy pomocy nauczyciela, często  jest nieprzygotowany 

do zajęć. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet przy dużej pomocy nauczyciela 

nie potrafi odtworzyć lub powtórzyć omawianych zagadnień przyrodniczych, nie zna 

podstawowych pojęć, nie orientuje się w problematyce przyrodniczej, nie bierze 

udziału w lekcjach, jest do nich nieprzygotowany, ma lekceważący stosunek do 

przedmiotu, swoim zachowaniem przeszkadza innym na lekcjach, nie interesuje go 

problematyka środowiska przyrodniczego. 


