Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 2a LO, rok szkolny 2017/18,
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 samodzielnie podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia swoich
wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody;
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 wykazuje dużą samodzielność i umie bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
źródeł wiedzy, dokonuje analizy i wyciąga trafne wnioski,
 wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów w sytuacjach nietypowych
(problemowych),
 projektuje, bezpiecznie przeprowadza eksperymenty oraz opisuje je,
 formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
 skutecznie pracuje metodami aktywizującymi,
 jest inicjatorem i organizatorem szkolnych i/lub lokalnych imprez edukacyjnych o
tematyce przyrodniczej,
 osiąga sukcesy, np. w różnych konkursach i olimpiadach
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
 planuje i bezpiecznie przeprowadza eksperymenty,
 korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 podczas pracy grupowej często pełni funkcję lidera,
 analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł,
 prawidłowo wyjaśnia zależności przyczynowo – skutkowe pomiędzy faktami,
 wyraża opinię na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień
ekologicznych i środowiskowych,
 jest aktywny w czasie zajęć,
 podejmuje aktywne działania w ramach edukacji rówieśniczej,
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania
typowych zadań i problemów,
 podczas pracy grupowej podejmuje się pełnienia różnych funkcji, np. lidera, strażnika
czasu, prezentera itp.,
 wykonuje prawidłowo wszystkie zadane przez nauczyciela zadania domowe,
 wykonuje samodzielnie i prawidłowo większość zadań poleconych przez nauczyciela
w czasie lekcji,
 analizuje i interpretuje informacje,
 dostrzega zależności przyczynowo - skutkowe pomiędzy faktami,
 formułuje prawidłowe wnioski.
Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który:
 opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności,
 sprawnie wyszukuje informacje według określonego kryterium,
 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
 dobrze współpracuje w grupie,
 wykonuje prawidłowo większość zadanych przez nauczyciela zadań domowych,
 podejmuje skuteczne próby wykonania różnych zadań w czasie lekcji,
 posługuje się podstawowym i pojęciami w zakresie omawianych tematów

Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym,
 odtwarza podstawowe pojęcia wymagane w podstawie programowej,
 korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł wiedzy,
 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia,
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności,
 wykonuje, nawet błędnie, zadane przez nauczyciela zadania domowe,
 poprawnie współpracuje w grupie

