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Obowiązujące podręczniki: 

 Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz „ Tajemnice przyrody” 

Wydawnictwo Nowa Era , podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 

Najważniejsze wiadomości i umiejętności , które uczniowie będą zdobywać w ciągu rocznej 

nauki: 

 Uczniowie rozpoczynający naukę poznają swoje najbliższe otoczenie, uczą się 

posługiwać przyrządami służącymi do pomiarów i obserwacji (lupa, kompas, gnomon, 

termometr oraz taśma miernicza). 

 Uczą się rozpoznawać zjawiska atmosferyczne, które można obserwować na co dzień.  

 Dowiadują się, czym charakteryzują się organizmy, jak są zbudowane i jakie 

zależności występują między nimi.  

 Zostają również wprowadzeni w zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania 

organizmu człowieka oraz w problematykę zdrowotną.  

 Zanim poznają najbliższe im elementy środowisk: lądowego i wodnego oraz panujące 

w nich zależności, zostają wprowadzeni w zagadnienia dotyczące krajobrazu i jego 

antropogenicznych elementów.  

 

Metody sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 Obserwacja zachowań i pracy uczniów w klasie podczas typowej jednostki lekcyjnej 

oraz podczas zajęć terenowych i wycieczek umożliwi ocenę szeroko rozumianej 

postawy współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. 

 Ocenie podlegać będą efekty pracy uczniów, praca z instrukcją podczas wykonywania 

obserwacji, doświadczeń i pomiarów, właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie 

wyników. 

 Podczas nauki przyrody ocenie poddana będzie  umiejętność współpracy w grupie i 

praca grupy, dokładność wykonywanych czynności, dbałość o bezpieczeństwo własne 

i innych.  

 Rozmowa z uczniami, podczas której nauczyciel będzie chciał uzyskać informacje na 

temat rozumienia i poprawnego wykorzystania zdobytej przez nich wiedzy 

przyrodniczej, używania podstawowych terminów i pojęć przyrodniczych, ich sposobu 

myślenia, wnioskowania i uogólniania.  



Zasady oceniania prac pisemnych . 

Odpowiedzi są punktowane, przeliczane na procenty i oceny według Szkolnego Systemu 

Oceniania SSO.  

98-100%  celujący 

85-97% bardzo dobry 

84-70% dobry 

69-50% dostateczny 

49-30% dopuszczający 

29- 0 % niedostateczny 

Formy oceniania: 

 Pisemne formy sprawdzania osiągnięć uczniów to przede wszystkim : 

sprawdziany przeprowadzane po zrealizowaniu każdego działu, kartkówki, 

samodzielne wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń oraz udzielanie pisemnej 

odpowiedzi na pytania zawarte w podręczniku.  

Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. Kartkówki będą niezapowiedziane i sprawdzać będą wiedzę z około 

trzech ostatnich lekcji 

 Aktywny udział uczniów w konkursach  przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych 

będzie nagradzany w semestrze ocenami bdb lub cel w zależności od osiągniętych 

wyników i zaangażowania 

 

 Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”.  „Plus” uczeń może otrzymać za: 

krótkie zadania domowe, przygotowanie dodatkowych materiałów wykorzystanych 

podczas lekcji , aktywną pracę na lekcji 

 Trzy „plusy” równają się ocenie bardzo dobrej.  

  

„Minus” uczeń może otrzymać za:  brak zadania domowego  , brak  potrzebnych materiałów , 

brak zaangażowania w pracę na lekcji . 

   Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej.   

„Plusy”  i „minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku. 

 

 

  

 



 


