
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu przyroda w klasie IV 

 
dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

Dział I: Poznawanie przyrody Uczeń 
- podaje nazwy przyrządów stosowanych 

do poznawania przyrody 

- wymienia różne sposoby poznawania 

przyrody 

- wymienia zmysły potrzebne do 

obserwacji przyrody 

- wymienia sposoby dokumentowania 

obserwacji przyrodniczej 

- wymienia daty rozpoczynające 

poszczególne pory roku 

- określa przeznaczenie przyrządów do 

poznawania przyrody 

- wymienia zasady bezpieczeństwa, 

których należy przestrzegać 

- wyjaśnia pojęcie widnokręgu 

- wyjaśnia znaczenie pojęć: równonoc i 

przesilenie. 

- wyjaśnia do czego jest potrzebny: kompas, 

mapa i taśma miernicza 

- wyjaśnia co to jest obserwacja przyrodnicza 

- rozpoznaje i wskazuje rysunki 

przedstawiające drogę słońca nad 

widnokręgiem w dniach rozpoczęcia pór roku 

- podaje różnicę między eksperymentem, 

doświadczeniem a obserwacją 

- wyjaśnia co to są narządy zmysłów i jaka 

jest ich rola w poznawaniu przyrody 

- podaje różnicę między próbą badawczą, a 

kontrolną w doświadczeniu 

- samodzielnie wykonuje rysunki 

przedstawiające drogę 

Słońca nad widnokręgiem 

w dniach rozpoczęcia pór 

roku. 

- wyjaśnia kiedy na podstawie obserwacji można 

wyciągnąć wnioski 

- wyjaśnia dlaczego w doświadczeniu potrzebna 

jest próba kontrolna 

- konstruuje kompas domowym sposobem 
korzystając z instrukcji i posługuje się nim 

Dział II: Orientacja w terenie Uczeń 
- wymienia nazwy kierunków 

geograficznych 

- wyjaśnia co to jest plan 
- wymienia stałe elementy mapy 

- podaje różnice między planem i 

mapą 

- opisuje zmiany w położeniu Słońca 

nad widnokręgiem w ciągu doby i w 

ciągu roku; 

- podaje przykłady zastosowania 

planów 

- rozpoznaje na mapie znaki 

topograficzne punktowe, 

powierzchniowe i liniowe. Podaje ich 
przykłady 

- wskazuje ulice na planie miasta i 
określa kierunki w jakich przebiegają 

- rysuje plan różnych przedmiotów 

- odczytuje informacje z mapy i planu 
posługując się legendą 

- wyznacza kierunki geograficzne na mapie 

topograficznej 

- pokazuje na mapie obiekty i punkty 

wskazane przez nauczyciela 

- wyznacza kierunki główne za pomocą 

kompasu 
- szacuje na podstawie pomiarów sali 

lekcyjnej ile razy należy zmniejszyć długość i 

szerokość Sali, aby jej plan zmieścił się na 

kartce 

- wyjaśnia zależność między wysokością 

Słońca a długością i kierunkiem cienia; 

- orientuje plan miasta i mapę topograficzną 

za pomocą kompasu i charakterystycznych 

punktów w terenie 

- wskazuje kierunki geograficzne w terenie 
korzystając z kompasu oraz kierunek 

północny za pomocą gnomonu 

- wyciąga wnioski dotyczące zależności między 

zastosowanym pomniejszeniem obiektu, a 

wielkością tego obiektu na planie 

- wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub 

horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu i 
górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych 

porach roku; 

Dział III: Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody Uczeń 
- wymienia składniki pogody i podaje 

nazwy przyrządów służących do ich 

pomiaru (temperatura powietrza, 

zachmurzenie, opady i osady 
atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, 

kierunek wiatru); 
- wymienia niebezpieczeństwa związane z 

pogodą 

-opisuje poszczególne składniki 

pogody 

- nazywa zjawiska pogodowe: burza, 
tęcza, deszcze nawalne, huragan, 

zawieja śnieżna i opisuje ich 

następstwa 

- odczytuje wartości pomiaru składników 

pogody stosując właściwe jednostki; 

- rozróżnia opady i osady atmosferyczne 

- określa pogodę na podstawie mapy pogody 

w wybranej części kraju 

- opisuje zasady bezpiecznego zachowania się 

podczas występowania niebezpiecznych 

zjawisk pogodowych (burzy, huraganu, zamieci 
śnieżnej); 

- prowadzi obserwacje składników pogody, 

zapisuje i analizuje ich wyniki oraz dostrzega 
zależności; 

- opisuje zjawisko tęczy 

- opisuje i porównuje cechy pogody w różnych 

porach roku. 

- rozróżnia rodzaje chmur i przewiduje na 

podstawie ich wyglądu zmiany w pogodzie 

Dział IV: Ja i moje ciało Uczeń 



- wymienia układy budujące organizm 

człowieka: układ kostny, oddechowy, 

pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, 

nerwowy i podaje ich podstawowe 

funkcje; 
- podaje przykłady narządów w 

organizmie człowieka i ich funkcje 

- wymienia podstawowe zasady dbałości 

o ciało i otoczenie. 

- wymienia podstawowe zasady 

ochrony zmysłów wzroku i słuchu; 

- opisuje hierarchiczną budowę 

organizmu 

- wskazuje na schematach 

poszczególne elementy układów: 

kostnego, mięśniowego, 

oddechowego, krwionośnego, 

rozrodczego i nerwowego 
- opisuje zmiany zachodzące w 

organizmie chłopców i dziewcząt 

podczas dojrzewania 

- omawia rolę serca 

- opisuje zmiany zachodzące w organizmach 

podczas dojrzewania płciowego; 

- opisuje ogólnie przebieg procesów 

zachodzących w układzie pokarmowym 

podczas trawienia 
-wyjaśnia na czym polega dojrzewanie 

chłopców i dziewcząt 

- wyjaśnia co to znaczy, że zmysły ulegają 

adaptacji 

- wskazuje na planszy, modelu i własnym 

ciele układy budujące organizm człowieka 

oraz narządy zmysłów; 

- wymienia rodzaje zębów człowieka i ich 

funkcje 

- opisuje proces wymiany gazowej 

zachodzącej w płucach 

- wymienia funkcje jakie pełni móżdżek 
- uzasadnia, że zmysły chronią przed 

szkodliwymi czynnikami środowiska 

- bada współdziałanie zmysłu smaku i węchu. 

- opisuje budowę i funkcjonowanie stawu 

- opisuje rolę ślinianek, wątroby i trzustki 

- proponuje i przeprowadza doświadczenie 

przedstawiające niszczenie szkliwa nazębnego 

- wyjaśnia dlaczego układ nerwowy pełni 

podstawową funkcje w organizmie 

- wyjaśnia jaką rolę pełnią hormony 

Dział V: Ja i moje otoczenie Uczeń 
- podaje zasady zachowania się i 

udzielania pierwszej pomocy w wypadku 
ugryzienia, użądlenia, oraz spożycia lub 

kontaktu z roślinami trującymi; 

- opisuje drogi wnikania czynników 

chorobotwórczych do organizmu 

człowieka, opisuje sposoby 

zapobiegania chorobom; 

- wskazuje sposoby postępowania 

podczas opatrywania otarcia lub 

skaleczenia 
-opisuje zasady zdrowego stylu życia 

(w tym zdrowego odżywiania się). 

- proponuje rodzaje wypoczynku i określa 

zasady bezpieczeństwa z nimi związane; 

- podaje przykłady przedmiotów wykonanych z 

substancji sprężystych, kruchych i plastycznych 

i uzasadnia ich zastosowanie w przedmiotach 

codziennego użytku; 

- interpretuje oznaczenia substancji 
szkodliwych dla zdrowia: drażniących, 

trujących, żrących i wybuchowych; 

- wymienia trzy stany skupienia substancji 

- opisuje objawy złamania kości 

- podaje przykłady chorób bakteryjnych i 

wirusowych 

- 

- wyjaśnia, co to są uzależnienia, podaje ich 

przykłady i opisuje konsekwencje; 

uzasadnia, dlaczego nie należy przyjmować 

używek i środków energetyzujących oraz 

zbyt długo korzystać z telefonów 

komórkowych; 

- odszukuje na opakowaniach oznaczenia 

substancji szkodliwych dla zdrowia: 
drażniących, trujących, żrących i 

wybuchowych i wyjaśnia ich znaczenie; 
- opisuje trzy stany skupienia w zależności 

od ułożenia drobin 

- wskazuje prawidłowy sposób 

postępowania podczas pogryzienia przez 

zwierzę 

- podaje różnicę między zwichnięciem i 

złamaniem 

- opisuje objawy wybranych chorób 

zakaźnych 

- uzasadnia celowość szczepień ochronnych 

- prezentuje podstawowe zasady opatrywania 
uszkodzeń skóry; 

- określa szkodliwe dla zdrowia 

skutki działania preparatów 

drażniących, żrących, wybuchowych 

i toksycznych 

- omawia ogólnie zasadę 

działania szczepionki 

- 

Dział VI: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy Uczeń: 
- wymienia elementy przyrody ożywionej i 

nieożywionej 

- podaje definicje słowa „przyroda” 

- wymienia wklęsłe i wypukłe formy 

terenu 

- podaje nazwy warstw lasu 

- rozpoznaje skały występujące w 

okolicy swojego miejsca 

zamieszkania; 

- wymienia i opisuje czynniki 
warunkujące życie na lądzie oraz 

przystosowania organizmów do życia; 

- rozpoznaje i nazywa organizmy 
żyjące w wodzie. 

- rozpoznaje główne formy ukształtowania 

powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i 

miejsca zamieszkania; 

- rozróżnia wody stojące i płynące, podaje ich 

nazwy oraz wskazuje naturalne i sztuczne 

zbiorniki wodne 
- rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i trujące, 

opisuje znaczenie grzybów w przyrodzie i życiu 

człowieka; 

- obserwuje i podaje nazwy typowych 
organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich 

znaczenie dla człowieka 

- rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy 
występujące w najbliższej okolicy szkoły; 

- porównuje warunki abiotyczne panujące 

w poszczególnych warstwach lasu; 

rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i 

zwierząt żyjących w lesie oraz 

przyporządkowuje je do odpowiednich 

warstw lasu; wymienia zasady właściwego 

zachowania się w lesie 

- odróżnia organizmy samożywne i 

cudzożywne, podaje podstawowe różnice w 

sposobie ich odżywiania się, wskazuje 

przystosowania w budowie organizmów do 

- tworzy model pagórka i doliny rzecznej oraz 

wskazuje ich elementy 



   zdobywania pokarmu 

- określa warunki życia w wodzie 

(nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór 

wody) i wskazuje przystosowania 

organizmów (np. ryby) do środowiska życia; 

 

Dział VII: Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły Uczeń: 

- wskazuje składniki środowiska 

antropogenicznego w najbliższej okolicy; 

- rozpoznaje i nazywa składniki 

środowiska antropogenicznego i 

określa ich funkcje 

- opisuje dawny krajobraz najbliższej okolicy, 

np. na podstawie opowiadań rodzinnych, 

starych fotografii; 

- charakteryzuje współczesny krajobraz 

najbliższej okolicy; 

- określa zależności między składnikami 

środowiskami przyrodniczego i 

antropogenicznego 

- wyjaśnia pochodzenie nazwy własnej 

miejscowości; 

- wskazuje miejsca występowania obszarów 

chronionych, pomników przyrody, obiektów 

zabytkowych w najbliższej okolicy, 

uzasadnia potrzebę ich ochrony; 

- ocenia krajobraz pod względem jego piękna 

oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
„małej ojczyzny”. 

- ocenia zmiany zagospodarowania terenu 
wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej 

okolicy; 

 


