
Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV 

 

1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

- wymienia ożywione i nieżywione składniki przyrody 

- podaje przykłady antropogenicznych elementów najbliższej okolicy 

- wymienia różne źródła wiedzy o przyrodzie 

- podaje przykłady poznawania przyrody za pomocą zmysłów 

- wyjaśnia różnicę między eksperymentem a doświadczeniem 

- wymienia i określa przeznaczenie przyrządów i pomocy przyrodnika 

- określa kierunki geograficzne za pomocą kompasu 

- wymienia różne sposoby wyznaczenia północy 

- podaje różnicę między planem a mapą 

- rysuje plan pomieszczeo oraz najbliższej okolicy 

- wymienia elementy mapy 

- odczytuje informacje z map, planów i schematów 

- orientuje się w terenie za pomocą mapy i planu 

2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

- podaje przykłady substancji w różnych stanach skupienia 

- podaje cechy ciał w różnych stanach skupienia 

- określa wpływ temperatury na ciała stałe, ciecze i gazy 

- wyjaśnia zjawiska parowania, skraplania, zamarzania i topnienia 

- odczytuje wartości temperatury z termometru 

- omawia obieg wody w przyrodzie 

- wymienia i omawia elementy pogody 

- dokonuje obserwacji pogody 

- wyjaśnia zależnośd między wysokością Słooca a długością i kierunkiem cienia 

- opisuje zmiany położenia Słooca na widnokręgu w ciągu doby i roku 

- podaje przykłady dostosowania się organizmów do zmian pór roku 

3. Poznajemy świat organizmów 

- omawia hierarchiczną budowę organizmów wielokomórkowych 

- wymienia czynności życiowe organizmów 

- wymienia nazwy królestw organizmów 

- podaje różnice w sposobie odżywiania się organizmów  

- omawia łaocuchy pokarmowe i sied troficzną 

- podaje przykład roślin i zwierząt w domu 

4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

- dokonuje podziału składników pokarmowych 

- omawia etapy trawienia i rolę poszczególnych narządów układu pokarmowego 

- wymienia narządy budujące układ krwionośny 



- omawia rolę serca  

- omawia budowę układu oddechowego 

- wymienia najważniejsze kości człowieka 

- określa rolę mięśni w codziennym życiu człowieka 

- omawia budowę układu nerwowego 

- wymienia narządy zmysłów i omawia je 

- omawia budowę i funkcję żeoskiego i męskiego układu rozrodczego 

- omawia proces zapłodnienia i rozwoju płodu w czasie ciąży 

- opisuje zmiany jakie zachodzą podczas dojrzewania u dziewcząt i chłopców 

- wskazuje na planszy, modelu i własnym ciele układy budujące ciało człowieka 

5. Odkrywamy tajemnicę zdrowia 

- wymienia podstawowe zasady dbania o zdrowie i higienę ciała 
- opisuje zasady zdrowego stylu życia 
- opisuje sposoby zapobiegania chorobom 
- opisuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas występowania niebezpiecznych zjawisk                            
pogodowych 
- rozpoznaje trujące rośliny 
- podaje zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia i użądlenia 
- podaje konsekwencje uzależnienia od używek i sprzętu elektronicznego 
 

6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 
 
- podaje elementy krajobrazu 
- wykazuje zależnośd między składnikami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego 
- podaje przykłady różnych krajobrazów 
- opisuje formy ukształtowania terenu 
- dokonuje podziału skał na lite, zwięzłe i luźne 
- omawia proces powstawania gleby 
- klasyfikuje wody słone i słodkie 
- podaje przykłady różnych form wód powierzchniowych 
- omawia zmiany w krajobrazie najbliższej okolicy 
- wskazuje na miejsca ochrony przyrody w najbliższej okolicy i w Polsce 
 

7. Okrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 
 
- określa warunki  życia w wodzie 
- wymienia dostosowania organizmów do życia w wodzie 
- omawia procesy fizyczne zachodzące w wodzie 
- omawia biegi rzeki 
- wskazuje organizmy żyjące w różnych biegach rzeki 
- omawia czynniki warunkujące życie w jeziorze 
- wymienia organizmy żyjące w jeziorach 
- omawia dostosowanie organizmów do życia na lądzie w różnych warunkach środowiskowych 
- wymienia warstwy lasu 
- podaje przykłady organizmów żyjących w różnych warstwach lasu 
- wyjaśnia rolę lasów w przyrodzie i dla człowieka 
- rozpoznaje drzewa rosnące w najbliższej okolicy 
- podaje przykłady organizmów żyjących na łące 
- rozpoznaje główne zboża uprawne w Polsce 



KRYTERIA OCEN 
SEMESTRALNYCH/KOOCOWOROCZNYCH 

 

Ocena celująca 

Uczeo opanował całkowicie zakres podstawy programowej. Posługuje się odpowiednią terminologią 
przyrodniczą. Swoją wiedzą często wykracza ponad założenia podstawy programowej. Jest bardzo 
aktywny na zajęciach i  zawsze do nich przygotowany. Z własnej inicjatywy przygotowuje dodatkowe 
referaty/plakaty/projekty. Bierze udział w konkursach przyrodniczych. Z prac klasowych uzyskuje 
wyniki 98-100%. 
 

 
Ocena bardzo dobra 

Uczeo opanował cały zakres podstawy programowej. Poprawnie stosuje terminologię przyrodniczą. 
Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji przyrodniczej tj. map, planów, schematów, 
wykresów, diagramów, literatury popularnonaukowej, czasopism, programów telewizyjnych czy 
źródeł multimedialnych i wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.  Uczeo potrafi formułowad 
wnioski z dokonywanych obserwacji i z zajęd terenowych. Potrafi samodzielnie ułożyd ciąg 
przyczynowo-skutkowy. Proponuje rozwiązania problemów dotyczących środowiska przyrodniczego. 
Swoją postawą dba o środowisko naturalne.  Jest aktywny na zajęciach i zawsze do nich 
przygotowany. Z prac klasowych uzyskuje wyniki na poziomie 90% i więcej. 
 

Ocena dobra 

Uczeo opanował w stopniu wystarczającym zakres podstawy programowej. Poprawnie stosuje 
terminologię przyrodniczą. Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji (map, planów, 
schematów, wykresów, diagramów, literatury popularnonaukowej, czasopism, programów 
telewizyjnych czy źródeł multimedialnych). Dostrzega zależności między środowiskiem przyrodniczym 
a działalnością człowieka. Dostrzega problemy i zagrożenia środowiska przyrodniczego i proponuje 
rozwiązanie kluczowych problemów. Potrafi zastosowad zdobytą wiedzę w praktyce. Jest często 
aktywny na zajęciach i sporadycznie jest nieprzygotowany na lekcje. Z prac klasowych uzyskuje wyniki 
75-89%. 
 

Ocena dostateczna 

Uczeo w stopniu zadawalającym opanował treści podstawy programowej. Stosuje terminologię 
przyrodniczą. Z niewielką  pomocą nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji oraz wyciąga na 
ich podstawie proste wnioski. Dostrzega nieskomplikowane ciągi przyczynowo-skutkowe występujące 
w przyrodzie. Dostrzega podstawowe zależności w relacjach człowiek-środowisko. Potrafi 
zaproponowad postawy przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju planety. Czasami stosuje 
zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym. Jest czasami aktywny na zajęciach i sporadycznie 
do nich nieprzygotowany. Z prac klasowych uzyskuje wyniki rzędu 50-74%. 
 

Ocena dopuszczająca 

Uczeo z trudem opanował zakres podstawy programowej lub tylko jej częśd. Rzadko stosuje 
terminologię przyrodniczą. Korzysta z pomocy dydaktycznych i źródeł informacji tylko z pomocą 
nauczyciela. Bez pomocy nauczyciela nie potrafi skonstruowad prostego ciągu przyczynowo-
skutkowego i nie dostrzega zależności człowiek-środowisko. Nie potrafi wykorzystad zdobytej wiedzy 



i umiejętności w życiu codziennym. Sporadycznie uczestniczy w zajęciach, często jest do nich 
nieprzygotowany. Z prac klasowych uzyskuje wyniki 30-50%. 
 

Ocena niedostateczna 

Uczeo nie opanował zakresu podstawy programowej. Nie umie stosowad podstawowego słownictwa 
przyrodniczego. Nie potrafi korzystad ze źródeł informacji nawet z pomocą nauczyciela. Sposobem 
bycia okazuje brak szacunku do otaczającego go środowiska przyrodniczego. Uczeo w sposób 
lekceważący podchodzi do przedmiotu - nie uczestniczy w zajęciach, jest bardzo często 
nieprzygotowany. Wynikające z braku zaangażowania luki w wiedzy uniemożliwiają podjęcie nauki w 
kolejnej klasie. Osiąga wyniki poniżej 30% z prac pisemnych. 
 


