
Zasady ogólne do wymagań szczegółowych z przedmiotu Przyroda 

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie. 

 

 

 Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na 

podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania dla liceum 

ogólnokształcącego . 

 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień 

niższy. 

 2. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń wykonuje proste zadania obowiązkowe (łatwe – na 

stopień dostateczny, bardzo łatwe – na stopień dopuszczający). Niektóre czynności ucznia mogą być 

wspomagane przez nauczyciela (np. przeprowadzanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów; na 

stopień dostateczny uczeń wykonuje je pod kierunkiem nauczyciela, na stopień dopuszczający – z 

pomocą nauczyciela lub innych uczniów).  

3. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż podstawowy uczeń wykonuje 

samodzielnie (na stopień dobry niekiedy może korzystać z niewielkiego wsparcia nauczyciela). 

 4. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania bardziej 

złożone lub dodatkowe (na stopień dobry – umiarkowanie trudne, na stopień bardzo dobry – trudne i 

wymagające umiejętności złożonych).  

5. Stopień celujący zdobywa uczeń, który sprostał wymaganiom na stopień bardzo dobry i twórczo, 

rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny; potrafi dokonać syntezy wiedzy, a na 

tej podstawie sformułować hipotezy badawcze i zaproponować sposób ich weryfikacji; samodzielnie 

prowadzi badania o charakterze naukowym; z własnej inicjatywy pogłębia wiedzę, korzystając z 

różnych źródeł; poszukuje zastosowania wiedzy w praktyce; dzieli się wiedzą z innymi uczniami. 

 Wymagania ogólne – uczeń: 

  zna i wykorzystuje pojęcia i prawa do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie,  

 analizuje teksty popularnonaukowe i ocenia ich treść,  

 wykorzystuje i przetwarza informacje zapisane w postaci tekstu, tabel, wykresów, schematów i 

rysunków 

 buduje proste modele do opisu zjawisk,  

 planuje i wykonuje proste doświadczenia i analizuje ich wyniki. 

 wykorzystuje wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz 

formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody,  



 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje,  

 aktywnie uczestniczy w dyskusji, pamiętając o zgodności z tematem, właściwej argumentacji oraz 

dyscyplinie wypowiedzi i nieprzekraczaniu czasu wypowiedzi,  

 aktywnie uczestniczy w tematycznej burzy mózgów i tworzeniu mapy mentalnej, pamiętając                     

o jakości i trafności argumentów, poprawności wnioskowania, dyscyplinie merytorycznej                                   

i selekcjonowaniu informacji; zajmuje wyraźne stanowisko, 

  samodzielnie przygotowuje i przedstawia prezentacje multimedialne: dobiera i selekcjonuje 

informacje zgodnie z prezentowanym tematem, dba o logikę prezentacji i przestrzega jej ram 

czasowych,  

 aktywnie uczestniczy w projekcie: jest samodzielny i zaangażowany, umie pracować w zespole, 

  przygotowuje, przeprowadza i opracowuje obserwacje i doświadczenia według zasad podanych 

przez nauczyciela,  

 umiejętnie i kulturalnie prezentuje własne sądy i przemyślenia,  

 przestrzega poprawności językowej; poprawnie stosuje język naukowy  

 wykorzystuje narzędzia TIK na różnych etapach pracy (np. do wyszukiwania informacji), aktywnie 

uzupełnia karty pracy i inne materiały przygotowane przez nauczyciela do analizy/uzupełnienia.  

 

Ogólne wymagania na poszczególne stopnie 

 

Stopień dopuszczający 

 Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń                      

z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.  

Stopień dostateczny 

 Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który opanował wiadomości podstawowe i z niewielką 

pomocą nauczyciela potrafi rozwiązać podstawowe problemy. Analizuje również proste zależności,                

a także próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. 

 Stopień dobry 

 Stopień dobry można wystawić uczniowi, który przyswoił treści rozszerzające, właściwie stosuje 

terminologię przedmiotową, a także wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i 

podręcznika, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod, samodzielnie pracuje 

z podręcznikiem i materiałem źródłowym oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 



 Stopień bardzo dobry 

 Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który opanował treści dopełniające. Potrafi on 

samodzielnie interpretować zjawiska oraz argumentować swoje stanowisko, bazując na wiedzy 

przyrodniczej. Zasady ogólne do wymagań szczegółowych z przedmiotu Przyroda  

 

Stopień celujący  

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który potrafi  selekcjonować i hierarchizować wiadomości,     

z powodzeniem bierze udział w konkursach przedmiotowych, a także pod okiem nauczyciela 

prowadzi własne prace badawcze, przygotowuje prezentacje lub wypowiedzi ustne i/lub rozszerza 

wiedzę naukową poprzez analizę artykułów i żródeł naukowych. 


