
Kryteria ocen z PRZYRODY  

(również dla uczniów posiadających orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

stwierdzoną dysleksję): 

 
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania, 
- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, 

- umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

- proponuje nietypowe rozwiązania, 

- osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż  szkolny. 
 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego, 
- potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych, 

- projektuje doświadczenia i je prezentuje, 

- dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności 

człowieka, 
- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów 

naturalnych w przyrodzie, 

- wyjaśnia je, 
- rozwiązuje problemy. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wszystkie wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, ponadto 
podejmuje 

udane próby rozwiązywania niektórych zadań i problemów z poziomu 

rozszerzającego 

i dopełniającego, 
- poprawnie używa podręczników z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz pomocy 

naukowych, 

- właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów 
przyrody, 

- korzysta z różnych źródeł informacji, 

- dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka, 

- proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, 
- ocenia relacje miedzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrody 

- dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując sięterminologią 

przyrodniczą 



 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego,  
- rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego, 

- obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku 

przyrodniczym, 

potrafi je opisać, 
- posługuje sie mapa jako źródłem wiedzy przyrodniczej, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania przy pomocy 

nauczyciela 
typowych zadań i problemów, 

- potrafi korzystać przy pomocy nauczyciela z innych źródeł wiedzy. 

 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- w zakresie przewidzianym podstawa programowa wykazuje sie znajomością 

i zrozumieniem podstawowych pojęć, 
- rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu 

trudności, 

- przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji – 

mapy, globusa, 
- rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, 

- posiada, przejawiający sie w codziennym życiu, pozytywny stosunek do 

środowiska 
przyrodniczego. 

 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 

które sa 

potrzebne do dalszego kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu 
trudności, 

nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie zna podstawowych określeń przyrodniczych. 
 

 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne są dostępne na stronie internetowej: 

www.nowaera.pl/ 

(zakładka plan wynikowy dla poszczególnych klas) 
 

 



 

                                                                                     

Kryteria ocen z BIOLOGII  
 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, 

- umie formułować i dokonywać analizy lub syntezy nowych zjawisk, 

- proponuje nietypowe rozwiązania, 

- osiąga sukcesy w konkursach szczebla wyższego niż szkolny. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie 

rozwiązuje, problemy potrafi biegle  i samodzielnie używać sformułowań 
przyrodniczych, 

- projektuje doświadczenia i je prezentuje, 

- dostrzega i ocenia związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności 
człowieka, 

- przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg 
procesów naturalnych w przyrodzie, 

- wyjaśnia je, 

- rozwiązuje problemy. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wszystkie wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, 
ponadto podejmuje 

udane próby rozwiązywania niektórych zadań i problemów z poziomu 
rozszerzającego i dopełniającego, 

- poprawnie używa podręczników z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz 
pomocy naukowych, 



- właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów 
przyrody, 

- korzysta z różnych źródeł informacji, 

- dostrzega wpływ przyrody na  życie i gospodarkę człowieka, 

- proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, 

- ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrody 

- dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się 
terminologią  przyrodniczą. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego,  

- rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,  

- obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku 
przyrodniczym, potrafi je opisać, 

- posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania przy 
pomocy nauczyciela typowych zadań    i problemów, 

- potrafi korzystać przy pomocy nauczyciela z innych źródeł wiedzy.  

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- w zakresie przewidzianym podstawą programową wykazuje się 
znajomością i zrozumieniem podstawowych pojęć, 

- rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu 
trudności, 

-przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji – 
mapy, globusa, 

- rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, 

- posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do 
środowiska 

przyrodniczego. 



Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 
które są potrzebne do dalszego kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać problemów przedmiotowych o elementarnym stopniu 
trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,     

- nie zna podstawowych określeń przyrodniczych 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne są dostępne na stronie internetowej:  

www.nowaera.pl/ 

(zakładka plan wynikowy dla poszczególnych klas) 

 


