
 

 
 

  
 

Karta informacyjna z przyrody dla ucznia klasy V 
 
 
 

Obowiązkowe podręczniki: 
 Joanna Buniowska, Ewa Frąckowiak, Ewa Gęca, Przemysław Jeruszka „ Przyroda z klasą” 

Wydawnictwo  Lektor-Klett, podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

 Kontynuacja  prowadzonego w klasie czwartej zeszytu dodatkowego 
 
 

 
Założenia programu nauczania przyrody w klasie piątej: 
- uczeń pozna jak budowę i funkcje organizmu ludzkiego 
- dowie się jak być zdrowym i co warto wiedzieć o chorobach 
- odkryje budowę materii i jej właściwości  
- pozna krainy geograficzne Polski i najciekawsze przyrodniczo miejsca  
- dowie się  o formach ochrony przyrody w Polsce 
 

 
Aktywność ucznia przejawiać się będzie w : 
- zaciekawieniu światem przyrody 
- stawianiu hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacji 
- praktycznym wykorzystaniu wiedzy przyrodniczej 
- poszanowaniu przyrody 
- obserwacjach, pomiarach i doświadczeniach 
 

 
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 po-

wtórzeniową. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i obejmować  będą wiedzę z około 

trzech ostatnich tematów 

 Odpowiedź ustna obejmująca zakres wiedzy z 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 zaan-

gażowania 

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

dania domowe, przygotowanie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji , 

aktywną pracę na lekcji 

 Trzy „plusy” równe są 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. 
  Wpływ na ocenę semestralną i końcowo roczną będzie miał fakt aktywnego udziału uczniów  w 
pozalekcyjnych zajęciach przyrodniczych. 
 

 
 
 


