
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY 

W roku szkolnym 2016 / 2017 

 
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

• posiada wiadomości i umiejętności w pełni obejmujące program nauczania;  
• stosuje wiadomości w sytuacjach trudnych i nietypowych (problemowych);  
• formuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk;  
• proponuje nowatorskie, nietypowe rozwiązania problemów;  
• wykazuje zainteresowanie przedmiotem w zakresie ponadprogramowym, wykonuje dodatkowe 

prace związane z pogłębianiem wybranych zagadnień przedmiotowych z dowolnej dziedziny 
wchodzącej w skład przedmiotu Przyroda  

• ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań podstawy 
programowej dla danego etapu kształcenia,  

• ma wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu 
kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności,  

• samodzielnie podejmuje działania zmierzające do poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności 
zdobytych na lekcjach przyrody, formułuje problemy i buduje modele odpowiedzi,  

• wykorzystuje wiedzę i umiejętności do analizy, syntezy i rozwiązywania nietypowych 
problemów.  

 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy 
programowej,  

• stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań problemowych 
(nowych),  

• analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł,  
• poprawnie wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe,  
• wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł 

wiedzy,  
w tym nowych mediów  

• wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwoju.  
 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy 
programowej,  

• poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań  
i problemów, krytycznie korzysta z wielu źródeł wiedzy, określa związki przyczynowo-skutkowe,  

• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, w tym nowych mediów w stopniu dobrym (weryfikuje 
źródła internetowe)  

 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

• z pomocą poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i 
problemów,  

• korzysta ze źródeł wiedzy,  
• wykonuje polecenia wymagające samodzielnej pracy  

 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

• ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy 
programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,  

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności  
 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,  


