
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY   
KLASA V 

 
 
WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW 
Uczeń: 

 posługuje się skalą liniową do obliczania odległości rzeczywistych i na mapie, 

 wskazuje na mapie różne formy terenu, 

 opisuje wypukłe i wklęsłe formy terenu, 

 wymienia główne niziny, wyżyny i góry Polski, 

 wskazuje na mapie wody powierzchniowe Polski, 

 omawia podział administracyjny Polski, 

 charakteryzuje położenie Polski w Europie, 

 wymienia nazwy krajów europejskich, 

 omawia formy ochrony przyrody w Polsce, 

 wymienia czynniki zagrażające przyrodzie, 

 omawia warunki życia w Morzu Bałtyckim, 

 opisuje pogodę nadmorską, 

 charakteryzuje warunki geograficzne i przyrodnicze pobrzeży bałtyckich, 

 opisuje krajobraz pojezierny Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, 

 omawia cechy charakterystyczne krajobrazu nizinnego pasa Nizin Środkowopolskich, 

 wskazuje na mapie Polski parki narodowe, 

 podaje nazwy kilku objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt występujących  
w omawianych parkach narodowych, 

 omawia cechy krajobrazu wielkomiejskiego na przykładzie Warszawy, 

 wymienia główne zabytki Warszawy, Gdańska i Krakowa, 

 charakteryzuje krajobrazy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako wyżyny wapiennej, 

 charakteryzuje krajobraz rolniczy na przykładzie Wyżyny Lubelskiej, 

 charakteryzuje krajobraz przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej, 

 wymienia charakterystyczne cechy każdej z poznanych wyżyn, 

 omawia cechy krajobrazu górskiego, 

 charakteryzuje pogodę tatrzańską, 

 opisuje piętra roślinne Tatr, 

 omawia budowę mchów i paprotników i ich przystosowania do środowiska, 

 wymienia nazwy kilku gatunków mchów i paprotników, 

 omawia budowę zewnętrzną roślin nasiennych, 

 wskazuje przystosowania budowy poszczególnych organów roślinnych do pełnionych 
funkcji, 

 wymienia warunki niezbędne do kiełkowania nasion, 

 omawia budowę zewnętrzną grzybów, 

 podaje przykłady różnorodności budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe, 
pleśnie, kapeluszowe), 

 rozpoznaje grzyby jadalne, trujące i pasożytnicze, 

 wyjaśnia pojęcie „drobina”, 

 porównuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach, 

 wyjaśnia związek budowy ciał stałych, cieczy i gazów z ich właściwościami, 

 omawia, popierając przykładami, zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał. 
 



KRYTERIA OCENIANIA 
 
Uczeń otrzymuje ocenę: 

 NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 
nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 
zastosowania podstawowych umiejętności, nie opanował minimum programowego, wykazuje 
wyraźny brak zainteresowania przedmiotem, swoją postawą uniemożliwia pracę innym, nie 
wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę. 

 
 DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli: 
rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody, posiada, przejawiający się w codziennym 
życiu, pozytywny stosunek do środowiska naturalnego, opanował materiał programowy  
w stopniu elementarnym, przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste 
polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie 
uczenia się przyrody, rozumie prosty tekst źródłowy, jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie 
przeszkadza w ich prowadzeniu. 

 
 DOSTATECZNĄ jeżeli: 
opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym, zna podstawowe pojęcia 
przyrodnicze, rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego, posługuje się 
mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej, obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy 
zachodzące  
w środowisku przyrodniczym oraz opisuje je, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać  
z podstawowych źródeł informacji przyrodniczej, potrafi wykonać proste zadania pisemne 
oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy, pracuje niesystematycznie, niechętnie 
wykonuje powierzone zadania. 

 
 DOBRĄ jeżeli: 
posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach, 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 przyrodniczym, dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, 
posługując się terminologią przyrodniczą, dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi 
odczytać zawarte w niej informacje i posługiwać się legendą mapy, systematycznie i efektywnie 
pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź, pomaga innym, nigdy nie 
przeszkadza w pracy. 

 
 BARDZO DOBRĄ jeżeli: 
opanował w wysokim stopniu materiał programowy, projektuje doświadczenia i prezentuje je, 
dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka, 
przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w 
przyrodzie, wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie, samodzielnie rozwiązuje 
problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się zdobytymi umiejętnościami, 
systematycznie pracuje na lekcjach, sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez 
nauczyciela źródeł informacji, wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych, bierze udział  
w konkursach przyrodniczych, formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie, 
wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania 
dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, 
często wykazuje własną inicjatywę. 

 



 
 CELUJĄCĄ jeżeli : 
w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania, samodzielnie  
i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze, wychodzi z samodzielnymi inicjatywami 
rozwiązania konkretnych problemów, odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest 
wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania, samodzielnie sięga do różnych 
źródeł informacji, prezentuje swoje umiejętności na forum klasy, potrafi udowodnić swoje 
zdanie używając odpowiedniej argumentacji, jest bardzo aktywny i autentycznie 
zainteresowany tym, co dzieje się podczas zajęć lekcyjnych. 

 


