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1.PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Z PRZYRODYDLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KLASIE IV - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 24 lutego 2017 r.
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wiedza.
1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego,
z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).
2. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.
3. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
4. Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy,
krwionośny, rozrodczy, nerwowy).
5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie
prostych zależności między tymi składnikami.
6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu,
mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową
i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych
źródeł informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel,
fotografii, filmów, technologii informacyjno-komunikacyjnych).
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym
życiu.
5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.
7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska
przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie
doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń,
sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało jak i najbliższe otoczenie.
5. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania
oraz pełnienia roli lidera w zespole.
7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez:
1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym,
2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy,
3) działania na rzecz środowiska lokalnego,
4) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej
okolicy,
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5) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
I. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń:
1) opisuje sposoby poznawania przyrody, podaje różnice między eksperymentem
doświadczeniem a obserwacją;
2) podaje nazwy przyrządów stosowanych w poznawaniu przyrody, określa ich
przeznaczenie (lupa, kompas, taśma miernicza);
3) podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych;
4) stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych;
5) wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie;
6) korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie.
II. Orientacja w terenie. Uczeń:
1) opisuje przebieg linii widnokręgu, wymienia nazwy kierunków głównych;
2) wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą
gnomonu i wskazuje je w terenie;
3) podaje różnice między planem a mapą;
4) rysuje plan różnych przedmiotów;
5) wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły;
6) odczytuje informacje z planu i mapy posługując się legendą;
7) wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu szkoły;
8) korzysta z planu i mapy wielkoskalowej podczas planowania wycieczki;
9) wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia;
10) opisuje zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku;
11)wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu
i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku;
III. Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody. Uczeń:
1) wymienia składniki pogody i podaje nazwy przyrządów służących do ich pomiaru
(temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie
atmosferyczne, kierunek wiatru);
2) odczytuje wartości pomiaru składników pogody stosując właściwe jednostki;
3) prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega
zależności;
4) podaje przykłady opadów i osadów atmosferycznych oraz wskazuje ich stan skupienia;
5) podaje przykłady zastosowania termometru w różnych sytuacjach życia codziennego;
6) nazywa zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna
i opisuje ich następstwa;
7) opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych
zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci śnieżnej);
8) opisuje i porównuje cechy pogody w różnych porach roku.
IV. Ja i moje ciało. Uczeń:
1) wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy,
krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje;
2) wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące organizm człowieka
oraz narządy zmysłów;
3) opisuje zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
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4) wymienia podstawowe zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu;
5) bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu.
6) opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otoczenie.
V. Ja i moje otoczenie. Uczeń:
1) proponuje rodzaje wypoczynku i określa zasady bezpieczeństwa z nimi związane;
2) opisuje drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu człowieka, opisuje
sposoby zapobiegania chorobom;
3) podaje przykłady przedmiotów wykonanych z substancji sprężystych, kruchych
i plastycznych i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku;
4) interpretuje oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących, trujących,
żrących i wybuchowych;
5) podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w wypadku ugryzienia,
użądlenia, oraz spożycia lub kontaktu z roślinami trującymi;
6) rozpoznaje rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia
i zdrowia.
7) prezentuje podstawowe zasady opatrywania uszkodzeń skóry;
8) wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich przykłady i opisuje konsekwencje; uzasadnia,
dlaczego nie należy przyjmować używek i środków energetyzujących oraz zbyt długo
korzystać z telefonów komórkowych;
9) odszukuje na opakowaniach oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia: drażniących,
trujących, żrących i wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie;
10) opisuje zasady zdrowego stylu życia (w tym zdrowego odżywiania się).
VI. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:
1) rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;
2) rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły
i miejsca zamieszkania;
3) tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz wskazuje ich elementy
4) rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;
5) rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne
zbiorniki wodne;
6) wymienia i opisuje czynniki warunkujące życie na lądzie oraz przystosowania
organizmów do życia;
7) rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;
8) podaje nazwy warstw lasu, porównuje warunki abiotyczne w nich panujące; rozpoznaje
podstawowe gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie oraz przyporządkowuje je do
odpowiednich warstw lasu; wymienia zasady właściwego zachowania się w lesie;
9) odróżnia organizmy samożywne i cudzożywne, podaje podstawowe różnice w sposobie
ich odżywiania się, wskazuje przystosowania w budowie organizmów do zdobywania
pokarmu; 10)rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, opisuje znaczenie grzybów w
przyrodzie i życiu człowieka;
11) obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich
znaczenie dla człowieka;
12) określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody)
i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;
13)rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.
VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:
1) wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy;
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2) rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich
funkcje;
3) określa zależności między składnikami środowiskami przyrodniczego
i antropogenicznego
4) charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;
5) opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, np. na podstawie opowiadań rodzinnych,
starych fotografii;
6) ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej
okolicy;
7) wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej miejscowości;
8) wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów
zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony;
9) ocenia krajobraz pod względem jego piękna oraz dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego „ małej ojczyzny”.

Warunki i sposób realizacji
Treści kształcenia i wymagań szczegółowych podzielono na 7 działów tematycznych. Dobór
treści został wybrany tak, aby uczeń, prowadząc obserwacje, poznał środowisko najbliższej
okolicy oraz kształtował umiejętność dostrzegania zjawisk i procesów zachodzących w
przyrodzie. Poznał także podstawową budowę własnego organizmu i utrwalił nawyki
związane z higieną własnego ciała i otoczenia, unikał uzależnień i zagrożeń ze strony używek,
a także niebezpiecznych organizmów. Pozwoli mu to na podejmowanie właściwych decyzji
w życiu codziennym.
Nauczyciel, biorąc pod uwagę etap rozwoju poznawczego ucznia, powinien tworzyć warunki
do doskonalenia jego umiejętności obserwacji. Powinny to być zarówno klasyczne metody,
jak obserwacja w terenie czy obserwacja pośrednia w sali lekcyjnej przy wykorzystaniu
obrazów realistycznych i symbolicznych, w tym szczególnie map, plansz anatomicznych,
rysunków i schematów, jak i metody aktywizujące z wykorzystaniem komputera, jego
oprogramowania i dostępnych (lokalnie jak i w sieci) zasobów elektronicznych (słowniki,
encyklopedie, programy multimedialne, w tym programy edukacyjne), zajęcia z tablicą
interaktywną, filmy i gry dydaktyczne. Nauczyciel powinien także czuwać nad właściwym
stosowaniem pojęć oraz dbałością o język, który na tym etapie rozwoju winien stać się dla
ucznia sprawnym narzędziem komunikacji.
Nauczyciel przyrody powinien w programie nauczania zaplanować zajęcia terenowe, a także
uwzględnić czas na obserwacje i doświadczenia. Dzięki takim działaniom zostaną osiągnięte
założone w podstawie wymagania ogólne.
Na zajęciach terenowych, proponuje się następujące działania praktyczne:
1) wyznaczanie kierunków głównych za pomocą kompasu, oraz drogi Słońca nad
widnokręgiem, wskazywanie momentu górowania Słońca;
2) pomiary składników pogody (pomiar temperatury powietrza; wyznaczenie kierunku
wiatru) i dokumentowanie przeprowadzonych obserwacji, np. w dzienniku pogody;
3) wykonanie szkicu, np. terenu wokół szkoły, czytanie mapy, orientacja mapy w terenie;
4) wycieczka, np. na pole, łąkę, do lasu lub parku, rozpoznawanie pospolitych gatunków
roślin i zwierząt; obserwacja organizmów samożywnych i cudzożywnych, wskazywanie
przystosowań w budowie organizmów do zdobywania pokarmu; obserwacja warstw lasu
i rozpoznawanie tworzących je roślin;
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5) obserwacje cieku wodnego lub linii brzegowej jeziora; rozpoznawanie i nazywanie
pospolitych organizmów żyjących w wodzie; obserwacja przystosowań roślin i zwierząt
do życia w wodzie; rozpoznawanie (w miarę możliwości w terenie, w ogrodzie
zoologicznym, ogrodzie botanicznym), grzybów i roślin trujących oraz zwierząt jadowitych
i innych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.
Zajęcia terenowe można przeprowadzić w oparciu o obiekty edukacyjne (izby/sale
edukacyjne lub ośrodki edukacji leśnej) Lasów Państwowych. Mogą to być także zajęcia
terenowe na leśnej ścieżce dydaktycznej lub zajęcia terenowe w lesie z leśnikiem. Podczas
wycieczek do ogrodu zoologicznego lub ogrodu botanicznego uczeń może poznać zwierzęta
niebezpieczne, rośliny i grzyby trujące. Wycieczki nad rzekę, jezioro, do parku
krajobrazowego, ewentualnie narodowego lub pomników przyrody, przybliżą uczniowi
różnorodność form ochrony przyrody. Dodatkowo ważne jest przeprowadzenie w miarę
możliwości wirtualnych zajęć terenowych z wykorzystaniem różnych aplikacji np. wycieczka
wirtualna po muzeum. Natomiast wycieczki do muzeum, miejsc wydarzeń historycznych
w okolicy, a także obserwacje obiektów architektury współczesnej lub dawnej, pozwolą na
utożsamianie się z własnym regionem. Większość proponowanych aktywności ucznia
wymaga wyjścia z budynku szkolnego, lecz nie muszą to być dalekie wycieczki, wystarczy
np. wyjście na boisko szkolne, drogę przed szkołą lub do parku. Aby osiągnąć zamierzone
cele, w wyposażeniu pracowni przyrodniczej ważne jest, aby znalazły się albumy
do rozpoznawania pospolitych roślin, grzybów i zwierząt, lupy, kompasy, przenośny gnomon,
termometr, mapy topograficzne lub szczegółowe mapy turystyczne własnego terenu w skali
1: 25 000, 1: 10 000 oraz plany miasta. Podstawową zasadą kształcenia na zajęciach przyrody
powinny być metody aktywizujące ucznia, które umożliwiają obserwację środowiska, badanie
zjawisk i procesów charakterystycznych dla miejsca zamieszkania oraz doskonalą
umiejętność komunikowania się. Pracując w grupach, uczeń kształtuje umiejętność
współpracy i komunikowania się, przyjmowania na siebie roli lidera.

2. PROGRAM NAUCZANIA
ORAZ PODRĘCZNIK OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE
Programu nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej autorstwa Jolanty
Golanko
Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Tajemnice przyrody – Maria
Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

3. NARZĘDZIA POMIARU OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW
a) sprawdziany: -obejmujące część lub całość treści działu programowego
b) kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, a także obejmujące materiał
będący tematem pracy domowej
c) wypowiedzi ustne,
d) pisemne prace domowe,
e) prowadzenie zeszytu,
f) praca w grupie,
g) karty pracy na lekcji
h) aktywny udział w lekcji(odpowiedzi ustne),
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i) prace twórcze(wykonanie pomocy dydaktycznych, plakatu, albumu, napisanie referatu,
doświadczenia, obserwacje i eksperymenty),
j) konkursy szkolne i pozaszkolne
k) przedmiotowe koło biologiczne
l) projekt edukacyjny.

4. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA OCENIANE NA LEKCJACH
PRZYRODY
a) rozumienie pojęć związanych z tematem,
b) znajomość i stosowanie pojęć i praw biologicznych.
c) umiejętność odczytywania informacji przedstawionych w formie: tekstu, tabeli,
wykresu, rysunku, schematu,
d) umiejętność samodzielnego sporządzania notatek,
e) aktywność na lekcji - zaangażowanie w pracę grupy,
f) wykorzystanie informacji pochodzących z różnych źródeł (słowniki, encyklopedie,
Internet),
g) reprezentowanie swoich prac w różnych formach np. referat, plakat itp.

5.SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ
(ROCZNEJ)
Ocena śródroczna lub roczna jest liczona jako średnia ważona ocen bieżących.
L.p.
1
2

Oceniane elementy pracy ucznia
Sprawdziany obejmujące treści działu programowego
obejmujące część materiału
Kartkówka

Waga
4
3
2

5
6
7

Odpowiedź ustna
Praca domowa
Aktywność
projekt edukacyjny
prace długoterminowe
zadanie rachunkowe np. przy obliczaniu skali
zadanie problemowe lub doświadczalne opisowe
doświadczenie
zajęcia terenowe
karta pracy
praca w grupie
referat
aktywny udział w lekcji (odpowiedzi ustne)
konkursy zewnętrzne
szkolne
udział w zajęciach dodatkowych

2
1
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
4
3
2

8
9

Nieprzygotowanie do lekcji
Różne działania twórcze, prace dodatkowe

1
2
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Nauczyciel, po uprzednim poinformowaniu uczniów, może ocenić inne formy aktywności
nadając im odpowiednią wagę.

6. PRACA Z UCZNIAMI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI
Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który:
- posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- posiada opinię o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia,
- posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
- nie posiada orzeczenia lub opinii, jednak jest objęty pomocą psychologicznopedagogiczną
w szkole.
Nauczyciel dostosowuje wymagania poprzez:
- wydłużanie czasu podczas sprawdzania wiedzy na sprawdzianach, kartkówkach oraz
podczas odpowiedzi ustnych,
- nieocenianie za poziom graficzny pisma i błędy o podłożu dyslektycznym.
- ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem, ocenianie stopnia zrozumienia tekstu poprzez
uzupełnianie kart pracy,
- pobudzanie do pełniejszych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
- rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych o różnym stopniu trudności,
- zadawanie dodatkowych zadań domowych,
- zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z przyrody
- docenianie wysiłku wkładanego w naukę, akcentowanie sukcesów i drobnych
osiągnięć ucznia.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie lub opinię, dostosowywanie wymagań
odbywa się zgodnie z zaleceniami.

7. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O OSIĄGNIĘCIACH
UCZNIÓW
Sprawdzone prace pisemne, nauczyciel przechowuje do dnia 31 października następnego roku
szkolnego. Rodzic/prawny opiekun ma prawo wglądu do ocenionych i sprawdzonych prac
pisemnych swojego dziecka.
Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów przeprowadza się zgodnie z
harmonogramem diagnoz.
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8. SPOSOBY UZASADNIANIA OCEN USTALONYCH PRZEZ
NAUCZYCIELA
a) Uczeń otrzymuje uzasadnienie oceny (ustne lub pisemne) bezpośrednio przy
odpowiedziach ustnych i w czasie pracy na lekcji, a z prac pisemnych podczas ich
omawiania,
b) Rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać uzasadnienie otrzymanej przez ucznia oceny
podczas comiesięcznych zebrań oraz w terminie ustalonym wspólnie
z nauczycielem. Podczas takiego spotkania rodzic ma prawo wglądu do ocenionych
i sprawdzonych prac pisemnych,
Sposób uzasadniania oceny śródrocznej/rocznej
Ocena śródroczna lub roczna liczona jest jako średnia ważona ocen bieżących. Wagi
poszczególnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów podawane są uczniom na początku
każdego roku szkolnego i znajdują się w Statucie Szkoły oraz w Przedmiotowych
Zasadach Oceniania z przyrody
Sposób uzasadniania oceny bieżącej
Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia zgodnie z wymaganiami
programowymi z przyrody o których informuje uczniów na początku roku szkolnego. W
sprawdzianach umieszczane są zadania ze wszystkich poziomów wymagań.
Po udzielonej odpowiedzi ustnej, uczeń otrzymuje w zeszycie informację w postaci oceny
Nauczyciel zadaje pytania o zróżnicowanym stopniu trudności zgodnie z wymaganiami
edukacyjnymi.
Prace domowe oraz różne formy aktywności zawierające zadania o różnym stopniu
trudności oceniane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z przyrody.

9. ZESTAW DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NAUCZYCIELA
PRZYRODY
a)Podstawa Programowa kształcenia ogólnego z przyrody.
b)Program nauczania przyrody.
c)Plan wynikowy, w tym wymagania na poszczególne oceny.
d)Statut Szkoły.
e)Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody.

10. CZAS TRWANIA I UKŁAD ZESTAWU ZADAŃ Z PRZYRODY
PODCZAS EGZAMINÓW/SPRAWDZIANU
- Egzamin klasyfikacyjny roczny
a) Obejmuje materiał nauczania z całego roku szkolnego, trwa 60 minut i jest
przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej.
b) Zestaw zadań uwzględnia treści i umiejętności ze wszystkich poziomów wymagań
na poszczególne oceny.
c) Uczniowie, którym wyznaczono egzamin klasyfikacyjny z przyczyn
usprawiedliwionych mają prawo wyboru jednego zestawu zadań z trzech
możliwych (drogą losowania). Uczniowie, którym rada pedagogiczna wyznaczyła
egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych, otrzymują jeden
zestaw zadań.
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d) Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalana wg następującego schematu:
96,00 - 100,00% celujący
80,00 - 95,99% bardzo dobry
64,00 - 79,99 dobry
48,00 - 63,99 dostateczny
32,00 - 47,99 dopuszczający
0,00 - 31,99% niedostateczny
- Egzamin poprawkowy
a) Obejmuje materiał nauczania z całego roku, trwa 60 minut i jest przeprowadzony
w formie pisemnej i ustnej.
b) Zestaw zadań uwzględnia wymagania na wszystkie oceny.
c) Uczeń otrzymuje jeden zestaw zadań.
d) Ocena z egzaminu poprawkowego jest ustalana na tej samej zasadzie jak egzamin
klasyfikacyjny.
- Sprawdzian wiadomości i umiejętności
a) Obejmuje materiał nauczania z całego roku szkolnego, trwa 60 minut i jest
przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej.
b) Egzamin obejmuje wymagania edukacyjne na ocenę programowo wyższą od
otrzymanej.
c) Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 90% poprawnych
odpowiedzi.

11. EWALUACJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA
Po każdym roku szkolnym następuje ewaluacja Przedmiotowego Zasad Oceniania
z przyrody. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w PZO z przyrody rozstrzygane będą zgodnie
ze Statutem oraz z rozporządzeniami MEN.
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