
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA   

NA LEKCJACH   PRZYRODY 

 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 

w oparciu o Program Nauczania Przyrody 

 
 

1. Kryteria ocen i osiągnięć uczniów. 
 

Ocenie bieżącej podlegają: 

 prace  pisemne (sprawdziany , kartkówki) - w przypadku niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną  

 odpowiedzi ustne  

 prace domowe - brak zeszytu  lub pracy domowej należy zgłaszać na początku  lekcji 

 praca w grupach 

 praca na lekcji 

 aktywność 

 prace długoterminowe (gromadzenie okazów, zielników, plansz, pomocy  do lekcji) 

 przygotowanie do lekcji 

 zeszyt ćwiczeń (uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnienia notatki  

w zeszycie ćwiczeń) 

 prace nieobowiązkowe -będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości  i umiejętności 

 osiągnięcia w konkursach szkolnych i innych 

 działalność na rzecz środowiska i aktywne  uczestnictwo 

 umiejętności praktyczne np. posługiwanie się mikroskopem, kompasem, planem, mapą 

 

Sposoby sprawdzania , oceniania : 

♥Sprawdziany – obejmują partię materiału z jednego działu lub bloku tematycznego. Zapowiedziane są, co najmniej na tydzień przed planowanym 

terminem. Jego termin ustala nauczyciel wraz z uczniami i zapisuje w dzienniku lekcyjnym, uczniowie notują go w zeszycie .  

Sprawdzian jest poprzedzony lekcją powtórzeniową, do której uczeń powinien się przygotować  

♥Sprawdzian jest obowiązkowy. Wszystkie sprawdziany są sprawdzone i omówione  

w ciągu dwóch tygodni . 

W wypadku otrzymania oceny dopuszczającej lub niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń może w ciągu dwóch tygodni od daty uzyskania tej oceny 

poprawić ją. Wówczas w dzienniku lekcyjnym uczeń otrzymuje obok oceny „1” lub „2” ocenę  

z poprawy.. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko raz. Poprawie nie podlegają oceny niedostateczne otrzymane przez ucznia, który w czasie 



pisania korzystał  

z niedozwolonej pomocy . 

 

♥Sprawdziany krótkie (kartkówki) – obejmują zakres wiadomości i umiejętności  

z max. trzech ostatnich lekcji. Uczniowie piszą je około 10-15 minut; nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela i nie podlegają poprawie. 

 

♥Odpowiedzi ustne - obejmują tematy z trzech ostatnich lekcji. 

Odpowiedzi ustne oceniane są w następujący sposób: 

uczeń otrzymuje dwa pytania z zakresu wiadomości podstawowych, brak odpowiedzi-otrzymuje ocenę niedostateczną . 

Odpowiedź na jedno z nich jest równoznaczne z wystawieniem oceny dopuszczającej, a na dwa pytania – dostatecznej lub z prawem do odpowiedzi na 

dwa trudniejsze pytania z poziomu ponadpodstawowego. 

Jeżeli uczeń zaliczy poziom podstawowy i odpowie na jedno pytanie z poziomu ponadpodstawowego - otrzymuje ocenę dobrą , a jeśli na dwa pytania 

–ocenę bardzo dobrą. 

Dopuszcza się możliwość krótkich odpowiedzi (1 pyt. ). Odpowiedź poprawna „+” , odpowiedź niepoprawna „-„ .Trzy plusy – ocena bdb, trzy minusy 

– ocena ndst.. 

Na ocenę mają wpływ: samodzielność odpowiedzi, znajomość zagadnienia, kultura języka. 

Nie odpytuje się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole , chyba, że uczeń sam zgłosi się do odpowiedzi. 

Oceny z odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 
 

♥Prace domowe - mogą mieć formę pisemną lub ustną Brak pracy domowej jest równoznaczne z nie przygotowaniem do lekcji. Uczeń jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt przed lekcją Nauczyciel wpisuje wówczas w dzienniku lekcyjnym znak „-”. Jeżeli tego nie zgłosi otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Trzy nieuzasadnione (nie spowodowane chorobą ) braki zadania domowego- ocena niedostateczna. Braki zadań domowych należy 

uzupełnić na następną lekcję. 
 

♥Praca w grupach – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cała grupa lub indywidualni uczniowie. Ocenie podlegają umiejętności : 

- planowania i organizowania pracy grupowej 

- efektywnego współdziałania 

- wywiązywania się z powierzonych ról 

- rozwiązywania problemów w sposób twórczy  

 

♥Aktywność na lekcji - aktywność na lekcji oceniana jest na bieżąco znakiem „+” 

 lub „-”. Trzy znaki (+) równa się ocenie bdb. Trzy znaki (-) równoznaczne są  

z oceną ndst.. . 



♥Prace długoterminowe – wykonywanesą samodzielnie przez uczniów lub pod kierunkiem nauczyciela (np. albumy tematyczne, plakaty, zestawienia 

statystyczne, prace na określony temat, itd.). Za daną pracę uczeń może otrzymać ocenę lub znak „+” będzie to uzależnione od stopnia trudności 

danego zadania . 

 

♥Przygotowanie do lekcji - uczeń ma obowiązek punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia przyrody; po zakończonej lekcji 

pozostawia ład i porządek. Na lekcje przyrody uczeń przynosi: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, atlas, przybory  

do pisania i inne potrzebne pomoce wskazane przez nauczyciela . 

Uczeń zobowiązany jest do przygotowania do każdej lekcji . 

 

♥Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

 
INFORMOWANIE O OCENACH : 
 

♦Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

♦Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów . 

♦Sprawdziany nie są oddawane do domu ucznia. Jeżeli rodzic zgłosi chęć zapoznania się z pracami swego dziecka, w ustalonym terminie nauczyciel 

udostępnia wgląd do nich . 

♦O ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie,  

a jego rodzice (opiekunowie ) w formie pisemnej . Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna ) odpowiada wychowawca . 

♦Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach rocznych lub śródrocznych. 

♦Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen, największą wagę mają  oceny ze sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. 

 

 

♦Prace pisemne oceniane są według skali punktowej określonej przez nauczyciela  

 i przeliczane są na skalę procentową odpowiadającą skali ocen : 

 

100%  +  zadania dodatkowe    - celujący 

100% - 91%  punktów możliwych do uzyskania -  bardzo dobry 

90%  - 75%  punktów możliwych do uzyskania - dobry 

74%  - 51%  punktów możliwych do uzyskania - dostateczny 

50%  - 31%  punktów możliwych do uzyskania - dopuszczający 

30%  - 0%    punktów możliwych do uzyskania -           niedostateczny 

 
 



 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE : 

 

Uczeń otrzyma ocenę: 

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 
 

 nawet przy pomocy nauczyciela  nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych  umiejętności;  

 nie opanował minimum programowego 

 

 DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli: 
 

 rozpoznaje podstawowe zjawiska przyrody; 

 posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego; 

 opanował materiał programowy w stopniu elementarnym 

 
DOSTATECZNĄ jeżeli: 
 

 opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym, 

 zna podstawowe pojęcia przyrodnicze; 

 rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego; 

 posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej; 

 obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz potrafi je opisać; 

 pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania 

 

 DOBRĄ jeżeli: 
 

 posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach, 

 właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody; 

 korzysta z różnych źródeł informacji tj: telewizji, czasopism przyrodniczych lub popularnonaukowych itp.; 

 dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka; 

 proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego; 

 ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym; 

 dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą; 

 systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź. 

 



 

 

 

 

 

 

 

BARDZO DOBRĄ jeżeli: 
 

 opanował w pełni materiał programowy 

 projektuje doświadczenia i prezentuje je; 

 dostrzega i ocenia związki w przebiegu  zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;     

 przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu       

            procesów naturalnych w przyrodzie;  

 wyjaśnia je; 

 rozwiązuje je; 

 systematycznie pracuje na lekcjach, 

 sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, 

 wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych, 

 bierze udział w konkursach przyrodniczych, 

 formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie 

 
CELUJĄCĄ jeżeli : 
 

 posiada wiadomości wykraczające poza materiał programowy; 

 wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów; 

 odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania; 

 samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji,  

 prezentuje swoje umiejętności na forum klasy, 

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN 
 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen bieżącychwg następujących zasad: 

- sprawdziany – w ciągu 14 dni od daty otrzymania, 

- kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie ćwiczeń – nie podlegają poprawie. 



2. Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen bieżących 1 raz w okresie  

3. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do poprawy tej pracy. 

5. Uczniowie nieobecni piszą je na żądanie nauczyciela w możliwie najkrótszym terminie. 

6. Poprawione prace pisemne oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki  

w ciągu jednego tygodnia. 

7. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku - poprawioną ocenę z pracy klasowej  

i sprawdzianu piszemy po łamanej np.1/3, lub 1,3. 

8. Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy 

oceny z tej pracy klasowej (nie przewiduje się poprawy oceny bieżącej tuż przed klasyfikacją). 

 

 

WARUNKI  I  TRYB  UZYSKANIA  WYŻSZYCH  NIŻ  PRZEWIDYWANE  ROCZNYCH OCEN  KLASYFIKACYJNYCH 

 

Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

1. Co najmniej połowa ocen z prac pisemnych nie jest niższa niż ocena, o którą ubiega się uczeń. 

2. Pozostałe oceny z prac pisemnych nie są niższe od oceny, o którą ubiega się uczeń, o więcej niż  

o jeden stopień. 

3. Uczeń może mieć co najwyżej jedną ocenę niedostateczną z prac domowych w okresie. 

4. Uczeń może ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej. 

 

 

 

 

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, to na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszony do dwóch dni po przedstawieniu uczniowi 

propozycji oceny, uczeń może pisać (w terminie ustalonym przez nauczyciela) sprawdzian poprawkowy, obejmujący materiał całego roku. Aby uczeń otrzymał 

ocenę, o którą się ubiega, powinien ze sprawdzianu poprawkowego uzyskać stopień nie niższy od tej oceny. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu poprawkowego 

jest ostateczna. 

 

Warunki powyższe nie dotyczą przypadku, gdy przewidywaną oceną roczną jest ocena niedostateczna. W tej sytuacji, w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

uczeń może pisać sprawdzian poprawkowy z całego roku. Ocena uzyskana w wyniku takiego sprawdzianu może być co najwyżej oceną dopuszczającą. 

Jeżeli uczeń nie otrzyma oceny pozytywnej ze sprawdzianu poprawkowego, utrzymana jest ocena niedostateczna. Ocena taka może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). 

 



SPOSOBY PRZEKAZYWANIA RODZICOM (PRAWNYM OPIEKUNOM) INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE 

 

O sukcesach i niepowodzeniach ucznia rodzice (prawni opiekunowie) informowani są w czasie zebrań – wywiadówek przez wychowawcę lub w trakcie 

indywidualnych konsultacji  

z nauczycielem. 

O wyjątkowych zaniedbaniach ucznia w zakresie przygotowania się do lekcji, oraz zagrożeniu oceną niedostateczną na okres lub koniec roku szkolnego nauczyciel 

informuje rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej zgodnie z WSO. 

 

Zgodnie ze Statutem Szkoły  rozszerza i uzupełnia się zakres:  o poprawie oceny bieżącej,        o poprawie oceny semestralnej i końcoworocznej na wyższą, o  

sposobie  udostępniania prac uczniom i rodzicom oraz motywowanie  oceny -  zgodnie  z  -  $24, $ 25, $26, $27, $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34, $36, $37, $38, 

$39, $40 – statutu. 
  

Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do bieżącego śledzenia postępów w nauce swojego dziecka. 

 

 OCENIANIE          PRZYRODA Z POMYSŁEM        KLASA 4 

Nr 
lekcj
i 

Temat 
w podręc
zniku 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 
 

PP 

Konieczne 
(dopuszczający 

Uczeń: 

Podstawowe 
(dostateczny) 

Uczeń: 

Rozszerzające  
(dobry)  
Uczeń: 

Dopełniające 
(bardzo dobry) 

Uczeń: 

Wykraczające 
(celujący) 

Uczeń: 
 

DZIAŁ I. POZNAJEMY SWOJE POTRZEBY 
 

1 1. Na 
lekcjach 
przyrody 
w pracowni 

  wyjaśnia, co to jest 
przyroda  

 
  wymienia po 2–3 

elementy przyrody 
żywej (ożywionej) 
i nieożywionej 

  wymienia składniki 
przyrody 
nieożywionej 
niezbędne do życia 

 
podaje 3–4 
przykłady 
wytworów 
działalności 
człowieka 

 
rozróżnia elementy 

  wymienia cechy 
żywych 
(ożywionych) 
elementów 
przyrody  

 
wymienia czynniki 
niezbędne 
organizmom 
do życia  

 
wskazuje 

  określa wzajemne 
zależności między 
elementami 
przyrody  

  wyjaśnia na 
przykładach, w jaki 
sposób zmiana 
jednego elementu 
przyrody wpływa na 
pozostałe elementy 

4.1 



przyrody żywej 
(ożywionej) 
i nieożywionej 
w najbliższej 
okolicy 

w najbliższym 
otoczeniu 
przykłady 
wytworów 
działalności 
człowieka 

\2 2. 
Samopoczu
cie w szkole 
i w domu 

  podaje przykłady 2–
3 czynników 
wpływających 
negatywnie na 
samopoczucie 
ucznia na co dzień 

  określa wpływ 
samopoczucia na 
zachowanie ucznia 
w szkole lub 
w domu  

 
wymienia 2–3 
sposoby  
na poprawę 
samopoczucia  
na co dzień  

 
podaje przykłady 
sytuacji, w których 
można pomóc 
innym 

  podaje sposoby 
radzenia sobie 
w sytuacjach 
trudnych w szkole 

 
wymienia 4–5 
sposobów 
na poprawę 
samopoczucia na 
co dzień 

  charakteryzuje 
czynniki 
wpływające na 
tworzenie dobrej 
atmosfery w szkole 
i w domu 

  analizuje wybrane 
2–3 cechy 
charakteru 
i zachowania 
ułatwiające lub 
utrudniające 
właściwe relacje 
z innymi 

1.1 

3 3. 
Wymagania 
młodego 
organizmu 

  wymienia główne 
potrzeby zdrowotne 
młodego organizmu  

 
podaje przykłady 
zdrowych 
przekąsek dla 
ucznia  

 
określa czynniki 
sprzyjające 
wypoczynkowi 
nocnemu 

  uzasadnia 
konieczność 
spożywania 
pierwszego 
i drugiego 
śniadania przez 
ucznia szkoły 
podstawowej 

 
wyjaśnia, na czym 
polega wypoczynek 
czynny i bierny 

  wymienia skutki 
złych nawyków 
żywieniowych 
dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym 

 
omawia przyczyny 
i skutki małej 
aktywności 
fizycznej młodego 
organizmu  

  uzasadnia 
konieczność 
regularnego 
odżywiania się 
w okresie wzrostu 
i rozwoju 
organizmu  

 
opisuje skutki 
ograniczania ilości 
snu w okresie nauki 
szkolnej 

  omawia wpływ 
aktywności 
fizycznej na 
postawę ciała 

1.2, 
9.6 

4 4. Zasady 
uczenia się 

  wymienia 2–3 
czynniki 
utrudniające 
koncentrację uwagi 
podczas nauki  

 

  określa warunki 
sprzyjające uczeniu 
się  

  określa zasady 
skutecznego 
uczenia się 

  porównuje różne 
sposoby uczenia 
się 

  analizuje zależności 
między sposobem 
i warunkami 
uczenia się 
a osiąganymi 
wynikami 

1.3, 
1.4 



opisuje właściwie 
urządzone miejsce 
do nauki ucznia 
szkoły 
podstawowej 

i postępami 
w nauce 

5 5. Mój plan 
dnia 

  analizuje 
przykładowy plan 
dnia ucznia szkoły 
podstawowej  

 
podaje 2–3 
przykłady 
obowiązków 
domowych ucznia 
klasy czwartej  

  opisuje skutki 
niewłaściwego 
zaplanowania 
obowiązków 
szkolnych 
i domowych oraz 
czasu wolnego  

  układa własny plan 
dnia  

 
uzasadnia potrzebę 
planowania 
codziennych 
czynności 

  planuje swoje 
zajęcia w ciągu 
dnia i tygodnia, 
uwzględniając 
własne potrzeby 
i możliwości 

  planuje ciekawe 
formy wypoczynku 
dla swoich 
rówieśników 
w czasie wolnym 
od obowiązków 
szkolnych 
i domowych 

1.5 

6 6. Podsumowanie działu „Poznajemy swoje potrzeby” 

7 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
DZIAŁ II. ODKRYWAMY PRZYRODĘ W SWOIM OTOCZENIU 

8 7. Sposoby 
poznawania 
przyrody 

  wymienia 2–3 
sposoby 
poznawania 
przyrody 

 
wymienia zmysły 
pozwalające 
poznawać 
otaczający nas 
świat 

 
podaje nazwy 2–3 
przyrządów 
służących do 
obserwowania 
przyrody 

  omawia rolę 
poszczególnych 
zmysłów 
w poznawaniu 
świata  

 
rozpoznaje i podaje 
nazwy kilku 
przyrządów 
służących do 
obserwacji 
przyrodniczych  

 
wymienia cechy 
obserwowanych 
obiektów 

  wymienia źródła 
wiedzy 
przyrodniczej  

 
dobiera techniki 
obserwacji do 
obserwowanego 
obiektu  

  porównuje sposoby 
poznawania 
przyrody, 
odwołując się do 
konkretnych 
przykładów 

  omawia 
wykorzystywanie 
innych przyrządów 
i urządzeń do 
prowadzenia 
obserwacji, np. 
bardzo oddalonych 
obiektów lub głębin 
mórz i oceanów 

1.6, 
1.7 



9 8. Lekcje 
przyrody 
w terenie 

  wymienia zasady 
bezpiecznego 
obserwowania 
przyrody  

 
przeprowadza 
obserwacje  
za pomocą lupy 
i lornetki  

 
zapisuje 2–3 
spostrzeżenia 
dotyczące 
obserwowanych 
zjawisk lub 
organizmów  

 
wykonuje 
schematyczny 
rysunek 
obserwowanego 
obiektu 

  określa cechy 
dobrego 
obserwatora 
przyrody 

 
wyjaśnia, jak 
zaplanować 
obserwację 
przyrodniczą  

 
określa cechy 
obserwowanych 
obiektów 

  omawia rolę 
obserwacji 
w poznawaniu 
przyrody  

 
dokumentuje 
obserwacje 
przyrodnicze 

 
wykonuje zielnik 
zawierający 5–6 
charakterystycznyc
h roślin z najbliższej 
okolicy 

  przeprowadza 
samodzielnie 
obserwację według 
instrukcji  

 
określa miejsce, 
czas, przebieg 
obserwacji 
dowolnego obiektu, 
zjawiska lub 
organizmu  

 
uzasadnia 
celowość 
zaplanowanej 
obserwacji 

 
wykonuje zielnik 
zawierający 7–10 
charakterystycznyc
h roślin z najbliższej 
okolicy 

  samodzielnie 
planuje 
długoterminową 
obserwację 
wybranego 
organizmu lub 
zjawiska, 
samodzielnie 
dokumentuje 
wyniki obserwacji 

1.6, 
1.7 

10, 11 Uczeń 
w działaniu: 
Poznaję 
świat 
niewidoczny 
gołym 
okiem – 
zajęcia 
warsztatowe 

  omawia 
przeznaczenie 
mikroskopu  

 
dokumentuje 
wyniki obserwacji 
w postaci rysunku 

  wymienia 2–3 
przykłady obiektów, 
które można 
obserwować za 
pomocą 
mikroskopu 

 
rozróżnia główne 
elementy 
mikroskopu 

 
przygotowuje 
mikroskop 
do prowadzenia 
obserwacji 

  podpisuje na 
schemacie części 
mikroskopu 

 
określa rolę 
obiektywu i okularu 
w mikroskopie 

 
przeprowadza 
obserwację 
gotowego 
preparatu zgodnie 
z instrukcją  

 
  określa główne 

zasady 
prowadzenia 
obserwacji 
mikroskopowych 

  określa rolę 
poszczególnych 
części mikroskopu  

 
oblicza 
powiększenie 
obserwowanego 
obiektu 

 
wymienia części 
i cechy preparatu 
mikroskopowego 

 
wykonuje 
samodzielnie 
prosty preparat 
mikroskopowy 
zgodnie 
z instrukcją 

  przygotowuje 
informacje na temat 
wykorzystywania 
mikroskopu 
elektronowego 
w różnych 
dziedzinach nauki 

1.7 



12 9. 
Doświadcze
nia 
przyrodnicz
e 

  określa zasady 
prowadzenia 
doświadczeń 
przyrodniczych 

 
  zakłada hodowlę 

rośliny doniczkowej 

  przeprowadza 
obserwację faz 
rozwoju rośliny 
według instrukcji 

 
wymienia etapy 
doświadczenia 

 
  formułuje pytanie 

badawcze 
 

opisuje przebieg 
doświadczenia 
wykazującego 
wymagania 
życiowe wybranej 
rośliny doniczkowej 

  określa próbę 
kontrolną 
i badawczą  

 
formułuje wniosek 
z doświadczenia 

 
dokumentuje 
obserwacje 
podczas 
doświadczenia 
badającego wpływ 
światła na wzrost 
roślin, np. rzeżuchy  

  przeprowadza 
samodzielnie 
doświadczenie 
według instrukcji 

  formułuje problem 
badawczy,  

  samodzielnie 
planuje   
  i przeprowadza   
  doświadczenie oraz  
  prezentuje jego 
wyniki 

3.1 

13 10. 
Z kompase
m 
i gnomonem 
w terenie 

  podaje nazwy 
głównych 
kierunków 
geograficznych 
i wskazuje je na 
widnokręgu  

 
wymienia kierunki 
pośrednie 

  wyjaśnia, czym jest 
widnokrąg  

 
wyznacza kierunki 
świata za pomocą 
kompasu 

 
stosuje skróty 
w zapisywaniu 
kierunków świata 

  wyznacza kierunki 
geograficzne 
w południe 
słoneczne za 
pomocą gnomonu 

 
wyznacza północ 
na podstawie 
obiektów w terenie 
– „żywych 
kompasów” 

  wyznacza kierunki 
geograficzne 
w nocy 

 
podaje przykłady 
wykorzystania 
w życiu 
codziennym 
umiejętności 
wyznaczania 
kierunków 
geograficznych 

  ocenia dokładność 
pomiarów 
kierunków 
geograficznych 
różnymi sposobami 

2.1 

14 11. Od 
wschodu 
do zachodu 
Słońca 

  wskazuje na 
widnokręgu 
miejsca wschodu 
i zachodu Słońca  

 
wyjaśnia, czym jest 
górowanie Słońca 

  wyznacza za 
pomocą gnomonu 
południe słoneczne 

  porównuje zmiany 
wysokości Słońca 
w ciągu doby 
i długości cienia 

  wyjaśnia, dlaczego 
w południe 
słoneczne jest 
najcieplej 

  opisuje wpływ 
dobowej 
„wędrówki” Słońca 
na rytm życia ludzi 
i zwierząt 

2.2 



15 12. Różne 
wysokości 
Słońca 
w południe 

  wymienia daty 
rozpoczęcia pór 
roku 

 
pokazuje na rycinie 
„wędrówkę” Słońca 
w poszczególnych 
porach roku 

  wskazuje na 
widnokręgu 
miejsca wschodu 
i zachodu Słońca 
w pierwszych 
dniach 
poszczególnych 
pór roku 

  wymienia 
przyczyny różnego 
ogrzania danej 
powierzchni Ziemi 
w poszczególnych 
porach roku  

 
wyjaśnia różnice 
długości dnia 
i nocy w ciągu roku 

  wyjaśnia, dlaczego 
latem jest 
najcieplej, a zimą 
najchłodniej 

 
  określa zależność 

między wysokością 
Słońca a długością 
cienia 

  określa 
współzależności 
między wysokością 
Słońca a zmianami 
w przyrodzie 

2.2 

16 Zajęcia 
terenowe: 
Obserwuje
my zmiany 
kierunków 
i długości 
cienia 

 
określa kierunki 
geograficzne 
główne i pośrednie 
za pomocą 
kompasu 
i gnomonu 

 
określa i zapisuje 
zmiany długości 
i kierunków cienia 
gnomonu 

 
porównuje 
wysokość Słońca 
z długością cienia 
gnomonu 

 
formułuje wnioski 
dotyczące zmian 
dobowej i rocznej 
„wędrówki” Słońca 

 
sporządza rysunki 
„wędrówki” Słońca 
na niebie 
zaobserwowanej 
w czasie zajęć 
terenowych 

2.1, 
2.2 

17 13. Rośliny 
w naszym 
domu 

  wymienia ogólne 
zasady pielęgnacji 
roślin  

 
podaje 2–3 
przykłady roślin 
doniczkowych, 
które zawierają 
substancje trujące 

  rozpoznaje 2–3 
pospolite rośliny 
doniczkowe 

 
opisuje zasady 
pielęgnacji roślin 

  rozpoznaje 4–5 
roślin 
doniczkowych 
hodowanych 
w domu i w szkole  

 
określa zasady 
pielęgnacji roślin 
na wybranych 
przykładach 

 
omawia rolę roślin 
w życiu człowieka  

  porównuje 
wymagania życiowe 
wybranych roślin 
doniczkowych 

  przygotowuje 
poster na temat 
roślin leczniczych 
hodowanych 
w domach lub 
ogrodach  

1.8, 
1.9 

18 14. 
Zwierzęta 
wokół nas 

  podaje przykłady 
zwierząt 
hodowanych przez 
człowieka 

 
określa zasady 
zachowania się 
wobec dzikich 
zwierząt 

 
podaje przykłady 

  omawia wymagania 
wybranego 
zwierzęcia 
domowego  

 
wyjaśnia, na czym 
polega opieka nad 
zwierzętami 
hodowanymi 
w domu 

 

  wymienia 
podstawowe 
wymagania 
życiowe wybranych 
zwierząt domowych 

 
wymienia sposoby 
zabezpieczania 
domów i mieszkań 
przed zwierzęcymi 
intruzami 

  wymienia źródła 
informacji na temat 
hodowanych 
zwierząt 

 
uzasadnia 
konieczność 
przestrzegania 
ludzi przed 
pochopnym 
braniem zwierząt 

  przygotowuje 
prezentację na 
temat ciekawych 
zwierząt 
hodowanych 
w domach w innych 
częściach świata 

1.8, 
1.9 



niebezpiecznych 
dla człowieka 
zwierząt 
z najbliższego 
otoczenia 

wyjaśnia, dlaczego 
decyzja 
o posiadaniu 
zwierzęcia w domu 
musi być dobrze 
przemyślana  

 
podaje przyczyny 
pojawiania się 
uciążliwych 
zwierzęcych 
intruzów w naszych 
domach 

do domu 

19 15. Podsumowanie działu „Odkrywamy przyrodę w swoim otoczeniu” 

20 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ III. OBSERWUJEMY ZMIANY POGODY 

21 16. Stany 
skupienia 
wody 

  wymienia stany 
skupienia wody  

 
wymienia nazwy 
zmian stanów 
skupienia wody 

  podaje przykłady 
stanów skupienia 
wody 
obserwowanych 
w życiu 
codziennym 

 
posługuje się 
pojęciami 
parowanie, 
skraplanie, 
topnienie, 
krzepnięcie 

  wymienia czynniki 
powodujące zmiany 
stanu skupienia 
wody  

 
wyjaśnia, od czego 
zależy szybkość 
parowania wody  

 
rozróżnia 
parowanie i wrzenie 
wody 

  podaje temperaturę 
topnienia lodu 
i temperaturę 
wrzenia wody  

 
ocenia znaczenie 
zmian stanów 
skupienia wody 
w przyrodzie 

  wyjaśnia na 
przykładach 
zjawisko sublimacji 
i resublimacji 

3.3 

22 17. 
Powietrze 
i ciśnienie 
atmosferycz
ne 

  identyfikuje wokół 
siebie powietrze  

 
określa, co to jest 
ciśnienie 
atmosferyczne  

 
podaje jednostkę 
ciśnienia 
atmosferycznego 

  wymienia główne 
składniki powietrza 
(azot i tlen)  

 
posługuje się 
pojęciem ciśnienie 
atmosferyczne 

 
wyjaśnia, że 
ciśnienie 
atmosferyczne 

  wyjaśnia zależność 
ciśnienia 
atmosferycznego 
od wysokości słupa 
powietrza  

 
wykazuje, że 
powietrze ma masę 

  opisuje 
i przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące 
obecność 
powietrza  

 
opisuje i wykazuje 
doświadczalnie 
obecność ciśnienia 
atmosferycznego 

  planuje i wykonuje 
doświadczenie 
wykazujące 
obecność tlenu 
w powietrzu 

3.10 



zależy od 
temperatury 
i wilgotności 

23, 24 Uczeń 
w działaniu: 
Badam 
właściwości 
powietrza – 
zajęcia 
warsztatowe 

  wykonuje 
obserwacje zgodnie 
z instrukcją 

 
jest biernym 
członkiem zespołu 

  zapisuje 
obserwacje 

 
współpracuje 
z zespołem  

 
wykonuje 
doświadczenie 
potwierdzające 
obecność 
powietrza 

  wyjaśnia przebieg 
doświadczenia 
i obserwacji  

 
aktywnie 
uczestniczy 
w pracach zespołu  

 
wykonuje 
doświadczenie 
potwierdzające 
występowanie 
ciśnienia 
atmosferycznego 

  wspólnie 
z zespołem 
formułuje wnioski 

 
wykonuje 
doświadczenie 
pokazujące 
kierunek ruchu 
powietrza 

  samodzielnie 
stawia hipotezę 
i wyciąga wnioski 
z przeprowadzanyc
h doświadczeń 

 
buduje własny 
barometr 

3.10 

25 18. W roli 
meteorolog
a 

  wymienia składniki 
(elementy) pogody 

 
wymienia przyrządy 
do obserwacji 
i pomiaru pogody 

  zapisuje wyniki 
obserwacji 
i pomiarów 
w odpowiednich 
jednostkach  

  opisuje składniki 
(elementy) pogody 
w danym dniu, 
stosując 
odpowiednie 
jednostki 

  wyjaśnia, dlaczego 
obserwacje 
i pomiary pogody 
są konieczne 

  samodzielnie 
poszukuje 
informacji 
w różnych źródłach 
o pracy 
meteorologów 

3.11
, 

3.12 

26 19. Różna 
temperatura 
powietrza 
i wiatr 

  odczytuje dodatnią 
i ujemną 
temperaturę 
powietrza  

 
opisuje zmiany 
temperatury 
powietrza w ciągu 
dnia 

 
  odczytuje z mapy 

kierunek wiatru 

  wyjaśnia przyczyny 
powstawania wiatru 

 
określa kierunek 
wiatru  

  odróżnia kierunki 
geograficzne od 
kierunków wiatru 

 
wymienia sposoby 
wykorzystywania 
siły wiatru 
w praktyce 

  wyjaśnia związek 
ciśnienia 
atmosferycznego 
z prędkością wiatru  

 
korzysta ze skali 
Beauforta do 
określania siły 
wiatru 

  poszukuje 
informacji 
o rekordach 
temperatury 
powietrza oraz 
prędkości wiatru na 
świecie i prezentuje 
je na forum klasy 

3.11
, 

3.12 

27 20. 
Zachmurzen
ie i opady 
atmosferycz
ne 

  wymienia rodzaje 
chmur 

 
wymienia rodzaje 
opadów 
atmosferycznych 

  wyjaśnia, jak 
powstaje chmura  

 
rozpoznaje chmury 
pierzaste, kłębiaste 
i warstwowe 

  wymienia rodzaje 
chmur, z których 
tworzą się opady 
atmosferyczne  

  wyjaśnia, dlaczego 
latem pada grad 

  wyjaśnia wpływ 
opadów 
atmosferycznych 
na rozwój roślin 
i życie zwierząt  

3.11
, 

3.12 



28 Zajęcia 
terenowe: 
Pogoda 
w mojej 
okolicy 

  prowadzi 
obserwacje pogody 
– odczytuje 
i zapisuje: 
temperaturę 
powietrza, stopień 
zachmurzenia, 
rodzaje chmur 

  prowadzi 
obserwacje 
pogody: określa 
kierunek i prędkość 
wiatru 

  prowadzi 
obserwacje 
pogody: rozpoznaje 
zjawiska 
atmosferyczne 

  stosuje 
odpowiednie 
symbole do 
oznaczania 
poszczególnych 
elementów pogody 

  zapisuje swoje 
obserwacje 
i pomiary 
meteorologiczne na 
mapie pogody 
własnej okolicy 

3.11
, 

3.12 

29 21. Ciekawe 
i groźne 
zjawiska 
atmosferycz
ne 

  wymienia zjawiska 
atmosferyczne  

 
wyjaśnia, jak należy 
zachować się 
podczas burzy 

  opisuje skutki 
zjawisk 
atmosferycznych 
zachodzących 
w Polsce  

  rozróżnia osady 
atmosferyczne 

 
wymienia 
przyczyny i skutki 
trąby powietrznej 

  wyjaśnia przyczyny 
powstawania 
osadów 
atmosferycznych 

 
odróżnia szron od 
szadzi 

  poszukuje 
informacji 
o zjawiskach 
atmosferycznych 
spotykanych 
w Polsce 

3.2 

30 22. Zmienne 
warunki 
pogodowe 
w Polsce 

  opisuje pogodę 
w poszczególnych 
porach roku  

 
podaje przykłady 
zmian 
zachodzących 
w przyrodzie 
w różnych porach 
roku 

  określa wpływ 
pogody na życie 
ludzi 

  odczytuje z mapy 
pogody prognozę 
na najbliższe dni 
dla swego regionu 

  wyjaśnia, w jaki 
sposób długość 
dnia i wysokość 
Słońca wpływają na 
temperaturę 
powietrza 

  analizuje mapy 
pogody i opisuje 
pogodę dla 
wybranych 
obszarów Polski 

 
  wymienia 

fenologiczne pory 
roku i opisuje 
zmiany 
w przyrodzie 
w okresie 
przedzimia 
i przedwiośnia 

3.13 

31 23. Podsumowanie działu „Obserwujemy zmiany pogody” 

32 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ IV. BADAMY SUBSTANCJE W NASZYM OTOCZENIU 

33 24. 
W świecie 
drobin 

  rozróżnia ciała 
fizyczne 
i substancje  

 
rozróżnia stany 
skupienia materii 

 
identyfikuje drobinę 

  posługuje się 
pojęciem 
substancja 

 
posługuje się 
pojęciem ciało 
fizyczne  

 

  wymienia, z jakich 
substancji jest 
zbudowane 
określone ciało 
fizyczne  

 
wymienia ciała 
fizyczne mające 

  prezentuje za 
pomocą modelu 
drobinowego trzy 
stany skupienia 
materii 

  buduje model 
drobinowy 
substancji 
w różnych stanach 
skupienia 

3.4 



jako element ciała 
fizycznego 

podaje przykłady 
ciał w stanie 
ciekłym, stałym 
i gazowym  

 
wyjaśnia różnice 
w budowie 
drobinowej 
substancji 
w różnych stanach 
skupienia 

w swojej budowie 
jedną substancję 

34 25. Budowa 
substancji 

  opisuje ruch drobin 
 

wyjaśnia, że 
drobiny różnych 
substancji mają 
różne rozmiary 

  posługuje się 
pojęciem dyfuzja 

 
przedstawia na 
rysunku przebieg 
zjawiska dyfuzji  

 
posługuje się 
pojęciami 
mieszanina 
i mieszanina 
jednorodna 

 
wskazuje 
występowanie 
zjawiska dyfuzji 
w najbliższym 
otoczeniu 

  wyjaśnia przebieg 
dyfuzji w gazach na 
podstawie 
rozchodzenia się 
zapachów  

 
wyjaśnia przebieg 
dyfuzji w cieczach  

 
określa zależność 
szybkości 
przebiegu dyfuzji 
od temperatury 

  przedstawia za 
pomocą modelu 
zjawisko dyfuzji 

 
wykazuje 
doświadczalnie na 
modelu różnice 
wielkości drobin 

  wykazuje 
doświadczalnie 
mieszanie się 
drobin (zjawisko 
dyfuzji) 

3.5, 
3.7 

35, 36 Uczeń 
w działaniu: 
Badam 
ruchy 
drobin – 
zajęcia 
warsztatowe 

  wykonuje 
obserwacje zgodnie 
z instrukcją 

  zapisuje wyniki 
obserwacji 

  wyjaśnia przebieg 
doświadczenia 
i obserwacji 

 
aktywnie 
uczestniczy 
w pracach zespołu 

  wspólnie 
z zespołem 
formułuje wnioski 

  samodzielnie 
stawia hipotezę 
i wyciąga wnioski 
z przeprowadzanyc
h eksperymentów 

3.4, 
3.5, 
3.7 

37 26. 
Właściwości 
substancji 
i ich 
mieszanin 

  wymienia 
właściwości 
fizyczne 
i chemiczne wody, 
cukru i soli 

  posługuje się 
pojęciem roztwór 

 
posługuje się 
pojęciami 

  rozróżnia 
przemiany fizyczne 
i przemiany 
chemiczne  

 

  wykazuje 
doświadczalnie 
powstawanie 
dwutlenku węgla  

 

  określa 
zastosowanie 
substancji i ich 
mieszanin 
ze względu na ich 

6.1 



kuchennej  
 

wymienia 
właściwości 
fizyczne 
i chemiczne octu 
oraz soku 
cytrynowego 

rozpuszczalnik 
i ciało 
rozpuszczane 

 
  posługuje się 

pojęciem 
mieszanina 
niejednorodna 

podaje przykłady 
przemian 
fizycznych 
i chemicznych  

 
rozpoznaje 
substancje i ich 
mieszaniny 
w najbliższym 
otoczeniu 

podaje przykłady 
mieszanin 
jednorodnych 
i niejednorodnych 

właściwości 

38 27. Ciała 
stałe, ciecze 
i gazy 

  opisuje, że gazy 
wypełniają całe 
naczynie, w którym 
się znajdują, ciecze 
– jego dolną część, 
a ciała stałe nie 
dopasowują się do 
kształtu naczynia 

  omawia 
podstawowe 
właściwości ciał 
stałych, cieczy 
i gazów 

 
wnioskuje, że 
ciecze i ciała stałe 
trudno zmieniają 
objętość  

 
wnioskuje, że gazy 
łatwo zmieniają 
objętość 

  podaje związek 
między budową 
cząsteczkową ciał 
a możliwością 
zmiany kształtu 
i objętości 

 
podaje przykłady 
praktycznego 
wykorzystania 
ściśliwości gazów 

  porównuje 
oddziaływania 
międzycząsteczkow
e w ciałach stałych, 
cieczach i gazach 

  opisuje lub 
wykazuje 
doświadczalnie 
możliwość zmiany 
kształtu i objętości 
przez ciecze, ciała 
stałe i gazy 

3.6 

39 28. Ciała 
kruche, 
plastyczne 
i sprężyste 

  dokonuje podziału 
ciał stałych na 
kruche, sprężyste 
i plastyczne 

  podaje przykłady 
ciał kruchych, 
sprężystych 
i plastycznych 

 
wskazuje siłę jako 
przyczynę zmiany 
kształtu ciała 

  wykazuje 
doświadczalnie 
kruchość, 
sprężystość 
i plastyczność ciał 
stałych 

  podaje przykłady 
zastosowania 
kruchości, 
sprężystości 
i plastyczności ciał 

 
opisuje, z jakich 
właściwości ciał 
korzystamy 
podczas niektórych 
czynności, np. 
lepienia pierogów, 
pisania ołówkiem 

  podaje przykłady 
ciał, które 
w zależności od 
warunków 
zmieniają swoje 
właściwości 

6.4, 
6.5 



40 29. Wpływ 
temperatury 
na ciała 

  określa, kiedy 
temperatura ciała 
może ulegać 
zmianie 

  wskazuje zmianę 
temperatury jako 
powód zmiany 
objętości ciał 

 
omawia zmiany 
objętości ciał 
spowodowane 
zmianą temperatury 

  omawia 
i przeprowadza 
doświadczenia 
pokazujące 
rozszerzalność 
temperaturową 
cieczy i gazu 

  planuje 
i przeprowadza 
doświadczenie 
pokazujące 
rozszerzalność 
temperaturową 
ciała stałego 

  objaśnia związek 
rozszerzalności 
temperaturowej ciał 
z ich budową 
cząsteczkową 

 
  wyjaśnia, na czym 

polega nietypowa 
rozszerzalność 
temperaturowa 
wody  

3.8 

41 30. 
Rozszerzaln
ość 
temperaturo
wa wokół 
nas 

  wymienia korzystne 
i niekorzystne 
skutki 
rozszerzalności 
temperaturowej ciał 

 
podaje nazwę 
jednostki 
temperatury (°C) 

  podaje przykłady 
z życia 
potwierdzające 
zjawisko 
rozszerzalności 
temperaturowej ciał 

  podaje przykłady 
wykorzystania 
w praktyce 
rozszerzalności 
temperaturowej 
cieczy 

 
wyjaśnia zasadę 
działania 
termometru 
cieczowego 

 
opisuje rodzaje 
termometrów ze 
względu na ich 
przeznaczenie 

  podaje przykłady 
z życia świadczące 
o rozszerzalności 
temperaturowej 
gazów 

 
wyjaśnia, dlaczego 
balony do lotów 
pasażerskich są 
wypełniane 
podgrzewanym 
powietrzem 

  projektuje i buduje 
własny termometr 
cieczowy  

 
poszukuje 
informacji 
dotyczących 
wartości 
temperatur 
występujących 
w przyrodzie 

3.9 

42 31. 
Przewodnict
wo cieplne 
ciał 

  rozróżnia 
substancje dobrze 
przewodzące ciepło 
od słabo 
przewodzących 

  podaje przykłady 
substancji dobrze 
i słabo 
przewodzących 
ciepło 

 
wyjaśnia, co to jest 
przewodnik 
i izolator ciepła 

  wymienia 
możliwości 
praktycznego 
wykorzystania 
właściwości 
przewodnictwa 
cieplnego ciał 

  wyjaśnia, od czego 
zależy 
przewodnictwo 
cieplne ciał 

  planuje i wykonuje 
doświadczenie 
w celu sprawdzenia 
przewodnictwa 
cieplnego ciał 

6.3, 
6.5 

43 32. Podsumowanie działu ,,Badamy substancje w naszym otoczeniu” 

44 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ V. WĘDRUJEMY Z PLANEM I MAPĄ W TERENIE  

45 33.   odczytuje   odszukuje na planie   wyjaśnia, w jaki   posługuje się   rysuje prosty plan 2.3 



Z planem 
miasta i wsi 
w terenie 

informacje 
zapisane 
w legendzie planu 

 
  odszukuje na planie 

nazwy ulic  

wybrane obiekty sposób powstaje 
plan miejscowości 

książkowym 
planem dużego 
miasta – odszukuje 
daną ulicę 

wybranego miejsca, 
korzystając 
ze zdjęcia 
lotniczego 

46 34. Mapa 
topograficz
na 
skarbnicą 
informacji 

  rozpoznaje po 2–3 
znaki 
topograficzne: 
liniowe, 
powierzchniowe 
i punktowe 

 
rozpoznaje obiekty 
przedstawione na 
planie za pomocą 
znaków 
topograficznych 

  rozróżnia znaki 
topograficzne na 
mapie 

  rysuje własną mapę 
topograficzną  

 
układa do niej 
legendę 

  charakteryzuje 
obszar 
przedstawiony na 
mapie 
topograficznej, 
określa wzajemne 
położenie obiektów 

  podaje przykłady 
różnych źródeł 
informacji 
geograficznej (np. 
GIS – Systemy 
Informacji 
Geograficznej), 
wykorzystywanych 
do tworzenia map 
i lokalizacji 
obiektów w terenie 

2.4 

47 35. 
Orientowani
e planu 
i mapy 
w terenie 

  orientuje plan 
i mapę  
za pomocą 
kompasu 

 
wskazuje kierunki 
na mapie 

  wyjaśnia, na czym 
polega 
orientowanie planu 
lub mapy 

  orientuje plan 
i mapę za pomocą 
obiektów w terenie 

  wyjaśnia celowość 
orientowania planu 
i mapy 

  prezentuje 
historyjkę 
obrazkową 
związaną 
z sytuacjami, które 
mogą być skutkiem 
podróży bez 
umiejętności 
orientowania mapy 

2.3 

48 36. 
Odległości 
na mapach 
i w rzeczywi
stości 

  wykonuje pomiary 
taśmą mierniczą 

 
oblicza odległość 
w terenie 
za pomocą 
dwukroku  

 
odczytuje na mapie 
skalę mianowaną 
i podziałkę liniową 

  szacuje odległości 
w terenie  

 
oblicza odległości 
w terenie w linii 
prostej 
z zastosowaniem 
podziałki liniowej 
i skali mianowanej 

  wyjaśnia, czym jest 
skala 

 
oblicza odległości 
w terenie w linii 
krzywej 

  porównuje 
odległość na mapie 
z odległością 
rzeczywistą 
w terenie 

  zamienia skalę 
liczbową na skalę 
mianowaną 
i podziałkę liniową 

2.5 

49 37. Od 
podnóża do 
wierzchołka 

  wskazuje 
wierzchołek, 
zbocze i podnóże 

  szacuje wysokości 
w terenie  

 

  oblicza wysokość 
względną pagórka  

 

  wyjaśnia, czym 
różni się wysokość 
względna 

  tworzy własne 
rysunki 
poziomicowe 

2.6 



pagórka pagórka  
 

odczytuje wartości 
poziomic, czyli 
wysokości 
bezwzględne 
na rysunkach 
poziomicowych 

wyjaśnia, co to jest 
poziomica  

 
podaje jednostki 
wysokości 
bezwzględnych 
i względnych 

wyznacza 
poziomice 
na modelu pagórka 
lub na pagórku 
w terenie 

od bezwzględnej i opisuje je 

50 38. Wśród 
wypukłych 
i wklęsłych 
form terenu 

  odróżnia formy 
terenu wypukłe 
i wklęsłe  

 
wskazuje na 
rysunkach lub 
zdjęciach wypukłe 
i wklęsłe formy 
terenu 

 
wykonuje model 
pagórka 

  wykonuje model 
doliny 

 
rozpoznaje wypukłe 
i wklęsłe formy 
terenu w swojej 
okolicy  

  wykonuje model 
kotliny  

 
wyjaśnia, czym 
różnią się między 
sobą kotlina 
i dolina  

 
wymienia formy 
terenu powstałe na 
skutek działalności 
człowieka 

  wyjaśnia różnice 
między pagórkiem, 
wzgórzem i górą  

 
określa sposoby 
wykorzystywania 
różnych form 
terenu 

  poszukuje 
informacji 
w różnych źródłach 
o zmianach form 
terenu w wyniku 
działalności 
człowieka 

2.7 

51 39. Formy 
terenu na 
mapie 
poziomicow
ej 

  wskazuje na 
rysunku 
poziomicowym 
pagórka zbocze 
łagodne i strome 

 
odczytuje z mapy 
poziomicowej 
wysokości 
bezwzględne 

  rozróżnia na mapie 
poziomicowej 
wypukłe formy 
terenu: wskazuje 
i odczytuje 
wysokości 
wierzchołków 

  rozpoznaje na 
mapie 
poziomicowej 
wklęsłe formy 
terenu  

  rysuje profil 
poziomicowy 
pagórka i wklęsłej 
formy terenu 

 
planuje 
przestrzenne 
zagospodarowanie 
terenu na mapie 
poziomicowej 

  tworzy własne 
rysunki 
poziomicowe 
różnych form 
terenu i opisuje je 

2.7 

52, 53 Uczeń 
w działaniu: 
Czytam 
plany 
i mapy – 
zajęcia 
warsztatowe 

  rozpoznaje znaki 
topograficzne na 
mapie 

 
buduje model 
pagórka  

 
odczytuje wartości 
poziomic na mapie 

 
wskazuje na 

  rysuje własną mapę 
topograficzną 

 
rysuje poziomice 
na modelu pagórka 

 
rozpoznaje 
zaznaczone  
na profilu 
wysokości  
bezwzględne 

  oblicza długości 
zaplanowanych tras 
w terenie, w linii 
prostej i krzywej  

 
oblicza wysokości 
względne 

 
rozpoznaje na 
mapie 
poziomicowej 

  konstruuję 
podziałkę liniową 
do skali mapy 
topograficznej  

  rysuje własną mapę 
poziomicową 
z uwzględnieniem 
różnych form 
terenu 

2.4, 
2.7 



rysunku 
poziomicowym 
wierzchołek 
i zbocza pagórka  

i względne  
 

rozpoznaje na 
mapie 
poziomicowej 
wypukłe formy 
terenu 

wklęsłe formy 
terenu 

54 Zajęcia 
terenowe:  
Z mapą 
w terenie 

  orientuje mapę  
 

lokalizuje na mapie 
wybrane obiekty  

  planuje na 
podstawie mapy 
trasę marszu  

 
rozpoznaje na 
podstawie mapy 
obiekty wzdłuż 
trasy marszu 

  oblicza długość 
trasy  

 
opisuje wzajemne 
położenie obiektów 
względem siebie 

  nanosi na mapę 
symbole nowych 
obiektów 

  ocenia stopień 
zagospodarowania 
terenu na 
podstawie mapy  

2.3, 
2.4 

55 40. Z mapą 
w podróży 
i na 
wycieczkac
h 

  odczytuje legendę 
mapy turystycznej 
i samochodowej  

 
lokalizuje na mapie 
wybrane obiekty 

  oblicza odległości 
trasy w terenie, 
posługując się 
skalą mianowaną 
i podziałką liniową 

  proponuje trasy 
wycieczek 
rowerowych 
i pieszych, 
korzystając z mapy 
topograficznej 

  opracowuje trasę 
wycieczki 
samochodowej na 
podstawie mapy 

  planuje trasy 
wędrówek górskich 
z mapą turystyczną 

2.3, 
2.4 

56 41. Podsumowanie działu „Wędrujemy z planem i mapą w terenie” 

57 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ VI. ODKRYWAMY ŻYCIE W WODZIE 

58 42. Wody 
słodkie 
i słone na 
Ziemi 

  wymienia rodzaje 
wód 
powierzchniowych 

 
podaje po dwa 
przykłady wód 
słonych i słodkich 

  opisuje obieg wody 
w przyrodzie 

  wymienia sztuczne 
zbiorniki wodne 
i podaje sposoby 
ich 
wykorzystywania 

  porównuje zasoby 
wód słonych 
i słodkich 

 
wyjaśnia, dlaczego 
zanikają jeziora 

  charakteryzuje 
zasoby wód 
mineralnych 
w Polsce i sposoby 
ich 
wykorzystywania 

4.9 

59 43. Warunki 
życia 
w wodzie 

  wyjaśnia, dlaczego 
poruszanie się 
w wodzie wymaga 
dużego wysiłku lub 
specjalnych 

  porównuje 
nagrzewanie się 
wody i lądu  

 
opisuje, jak zmienia 

  opisuje zmiany 
temperatury wody 
w zbiornikach 
wodnych w ciągu 
doby i roku  

  uzasadnia, 
dlaczego wahania 
temperatury 
w wodzie są 
mniejsze niż na 

  porównuje na 
wybranych 
przykładach 
warunki życia 
w zbiornikach 

4.10 



przystosowań 
w budowie ciała 

 
  wymienia 

właściwości wody, 
które mają wpływ 
na życie 
w środowisku 
wodnym 

 
  wymienia 

organizmy, które 
nie mogą żyć 
poniżej głębokości 
docierania światła 

się ilość światła 
i tlenu w wodzie  

 
wyjaśnia, dlaczego 
organizmy wodne 
mogą przetrwać 
zimę 

 
określa związek 
między głębokością 
zbiornika 
a warunkami życia 

lądzie  
 
  wyjaśnia, co to jest 

zakwit glonów 

ciepłych i zimnych 

60, 61 Uczeń 
w działaniu: 
Poznaję 
niezwykłe 
właściwości 
wody – 
zajęcia 
warsztatowe 

  porównuje opór 
stawiany przez 
wodę i powietrze  

 
bada rozpuszczanie 
substancji 
w wodzie 

  wykazuje 
występowanie 
napięcia 
powierzchniowego 
wody  

 
bada siły 
oddziaływania 
między drobinami 
wody 

 
przeprowadza 
doświadczenie 
zgodnie 
z instrukcją 

  bada występowanie 
oddziaływania 
między drobinami 
wody i innej 
substancji  

 
zapisuje lub rysuje 
wyniki obserwacji 

  wymienia 
właściwości wody, 
które mają wpływ 
na życie 
organizmów 
w środowisku 
wodnym 

 
samodzielnie 
formułuje wnioski 
z  doświadczenia 

  uzasadnia wpływ 
właściwości wody 
na życie 
organizmów 
wodnych 

3.1 

62 44. 
Różnorodno
ść roślin 
wodnych 

  wymienia czynniki 
niezbędne do życia 
roślin wodnych  

  rozróżnia rośliny 
wynurzone, rośliny 
o liściach 
pływających, 
rośliny całkowicie 
zanurzone  

 
wymienia 
przystosowania 
roślin wodnych do 
obrony przed siłą 

  przedstawia 
przykłady 
przystosowań 
w budowie ciała: 
rośliny wynurzonej, 
rośliny o liściach 
pływających, 
rośliny całkowicie 
zanurzonej 
w wodzie 

  określa 
przystosowania 
roślin wodnych do: 
pobierania 
substancji, 
rozmnażania się, 
przetrwania zimy 

  przygotowuje 
informacje na 
temat rekordów 
wśród roślin 
wodnych 
(największe 
i najmniejsze 
kwiaty, liście itp.) 

4.11
, 

4.12 



wody 

63 45. Świat 
zwierząt 
wodnych 

  wymienia cechy 
budowy ryb 
ułatwiające 
poruszanie się 
w wodzie 

  porównuje 
przystosowania 
w budowie kończyn 
i odnóży zwierząt do 
poruszania się 
w wodzie i na wodzie 

  wyjaśnia na 
przykładach, w jaki 
sposób oddychają 
zwierzęta wodne 

  omawia rolę 
gruczołu 
kuprowego ptaków 
wodnych oraz 
pęcherza pławnego 
ryb 

  przygotowuje 
informacje na temat 
rekordów wśród ryb 
(największe, 
najmniejsze itp.) 

4.11
, 

4.12 

64 46. 
Naturalne 
cieki wodne 

  wymienia trzy 
odcinki rzeki  

 
wskazuje na rycinie 
lub modelu źródło 
i ujście rzeki  

 
wskazuje na rycinie 
kierunek biegu 
rzeki, brzeg prawy 
i lewy 

  wskazuje na rycinie 
lub modelu nurt 
rzeki 

 
opisuje działalność 
rzeki w trzech 
odcinkach jej biegu 

  wyjaśnia proces 
tworzenia się 
starorzeczy  

 
wyjaśnia, dlaczego 
rzeka płynie z różną 
prędkością 

  wyjaśnia przyczyny 
i skutki powodzi 

  charakteryzuje 
skutki niszczącej 
i budującej 
działalności wód 
płynących 

4.8 

65 47. Życie 
w rzece 

  podaje po 2–3 
przykłady roślin 
i zwierząt żyjących 
w rzekach  

  określa, gdzie 
panują 
najtrudniejsze 
warunki dla 
organizmów 
żyjących w rzekach  

 
opisuje zmiany 
warunków życia 
w różnych 
odcinkach rzeki  

  przyporządkowuje 
organizmy do 
określonych 
odcinków rzeki  

  porównuje 
przystosowania 
organizmów do 
życia w górnym 
i dolnym biegu 
rzeki 

  przygotowuje 
prezentację na 
temat wędrówek 
ryb 

4.11 

66 48. 
Mieszkańcy 
jeziora 

  wymienia po 2–3 
przykłady zwierząt 
i roślin żyjących 
w jeziorze  

  wymienia strefy 
życia w jeziorze  

 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
organizmy jeziora 

  porównuje warunki 
życia w różnych 
strefach jeziora  

 
przyporządkowuje 
organizmy do 
różnych stref 
jeziora 

  podaje przykłady 
zależności 
pokarmowych 
w jeziorze 

  opisuje 
i dokumentuje życie 
organizmów 
w najbliższym 
jeziorze 

4.11
, 

4.5 



67 49. Na 
bagnach 
i torfowiska
ch 

  wymienia 2–3 
przykłady 
organizmów 
zamieszkujących 
tereny podmokłe 

  charakteryzuje 
warunki życia 
panujące na 
terenach 
podmokłych  

 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
zwierzęta i rośliny 
żyjące na bagnach 
oraz torfowiskach 

  opisuje 
przystosowania 
mchów torfowców 
do życia na 
terenach 
podmokłych 

  wyjaśnia, w jaki 
sposób płazy 
przystosowały się 
do życia na lądzie 
i w wodzie 

  wyjaśnia, w jaki 
sposób powstaje 
torf  

 
omawia jego 
wykorzystywanie 
dawniej i obecnie 

4.11 

68 Zajęcia 
terenowe: 
Obserwacje 
nad rzeką, 
strumieniem 

  obserwuje 
organizmy nad 
brzegiem 
strumienia lub rzeki 

 
rozróżnia prawy 
i lewy brzeg 

  prowadzi 
obserwacje nad 
wybranym ciekiem 
wodnym według 
instrukcji  

 
określa kierunek 
i szacuje prędkość 
przepływu wody 

  rozpoznaje 
organizmy 
związane ze 
środowiskiem 
wodnym 
w najbliższym 
otoczeniu 

  przedstawia 
zależności 
pokarmowe 
w danym cieku 
wodnym 

  określa stan 
zanieczyszczenia 
wody, korzystając 
z organizmów 
wskaźnikowych 

4.8, 
4.11 

69 50. Podsumowanie działu „Odkrywamy życie w wodzie” 

70 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ VII. POZNAJEMY ŻYCIE NA LĄDZIE 

71 51. Warunki 
życia 
na lądzie 

  podaje 2–3 
przykłady 
środowisk 
lądowych 
o odmiennych 
warunkach życia 

  wymienia czynniki 
warunkujące życie 
na lądzie  

 
określa czynniki 
utrudniające lub 
ułatwiające życie 
np. w wilgotnym 
lesie równikowym, 
na pustyni 
i w górach 

  określa wpływ 
wybranych 
czynników na życie 
organizmów 
lądowych, np. 
oświetlenia, 
temperatury, wiatru 

  uzasadnia 
występowanie 
dużej 
różnorodności 
organizmów 
w środowisku 
lądowym 

  porównuje warunki 
panujące na lądzie 
i w wodzie 

4.2 

72 52. 
Bogactwo 
roślin 
lądowych 

  wymienia 2–3 
przykłady 
przystosowań 
roślin do 
wykorzystywania 
światła 

  porównuje cykl 
życiowy roślin 
jednorocznych 
i wieloletnich 

  wymienia 
przystosowania 
roślin do 
sezonowych zmian 
temperatury  

 

  porównuje budowę 
kwiatów roślin 
owadopylnych 
i wiatropylnych  

 
opisuje 

  przygotowuje 
informacje na temat 
roślin 
owadożernych 
i prezentuje je  
na forum klasy 

4.4 



określa sposoby 
zabezpieczenia się 
roślin przed 
wysoką 
temperaturą 
i niedoborem wody 

przystosowania 
roślin do 
rozmnażania się 
i opanowywania 
nowych terenów 

73 53. 
Przystosow
ania 
zwierząt 
lądowych 

  wymienia cechy 
budowy zwierząt 
ułatwiające 
sprawne 
poruszanie się na 
lądzie  

 
wymienia 
zachowania 
zwierząt związane 
z nadejściem zimy 

  wymienia 
przystosowania 
ptaków do lotu 

  podaje przykłady 
zwierząt 
stałocieplnych 
i zmiennocieplnych 

  porównuje 
przystosowania 
zwierząt 
zmiennocieplnych 
i stałocieplnych do 
zmian temperatury 
powietrza 

 
wymienia 
przystosowania 
zwierząt do 
ochrony przed 
utratą wody 

  omawia na dwóch 
wybranych 
przykładach 
przystosowania do 
życia zwierząt 
występujących na 
pustyni gorącej i  
lodowej  

4.4 

74, 75 Uczeń 
w działaniu:  
Badam rolę 
wody 
i światła 
w życiu 
roślin – 
zajęcia 
warsztatowe 

  zapisuje wyniki 
obserwacji zgodnie 
z instrukcją 

  bada zjawisko 
transportu wody 
w roślinie 

 
rozróżnia pytanie 
badawcze, próbę 
kontrolną 
i badawczą 
w doświadczeniu 

  przeprowadza 
samodzielnie 
doświadczenie 
według instrukcji 

 
określa próbę 
kontrolną 
i badawczą 

  wyjaśnia rolę wody 
i światła w życiu 
rośliny 

 
dokumentuje 
własne obserwacje  

  samodzielnie 
formułuje problem 
badawczy, planuje 
i przeprowadza 
doświadczenie oraz 
prezentuje jego 
wyniki 

3.1 

76 54. 
Zależności 
między 
organizmam
i 

  podaje przykłady 2–
3 zwierząt 
roślinożernych 
i mięsożernych  

 
  wymienia 

organizmy 
tworzące łańcuch 
pokarmowy  

 
ustawia podane 
organizmy we 
właściwej 

  opisuje na 
wybranych 
przykładach 
przystosowania 
organizmów 
roślinożernych 
i mięsożernych do 
zdobywania 
pokarmu 

  wymienia 
przystosowania 
drapieżników do 
polowania i ich 
ofiar do obrony 

  podaje przykłady 
zależności 
pokarmowych 
w najbliższym 
otoczeniu 

  określa rolę 
drapieżników 
w przyrodzie 

4.5, 
4.6 



kolejności 
w łańcuchu 
pokarmowym 

77 55. Skały, 
po których 
chodzimy 

  wymienia grupy 
skał 

 
rozpoznaje: piasek, 
żwir i glinę 

  wymienia po 
jednym przykładzie 
skał: litych, 
zwięzłych i luźnych  

 
wyjaśnia, z czego 
zbudowana jest 
skała 

  rozpoznaje typowe 
skały spotykane 
w najbliższej 
okolicy  

 
wymienia przykłady 
zastosowania skał 
w najbliższym 
otoczeniu 

  bada i grupuje 
skały według ich 
właściwości 

  poszukuje 
informacji 
o kamieniach 
szlachetnych 
zbudowanych 
z jednorodnych 
minerałów 

4.13 

78 56. Od skały 
do gleby 

  wymienia składniki 
nieożywione gleby 

 
  podaje dwa 

przykłady 
organizmów 
żyjących w glebie 

  opisuje, jak 
powstaje gleba  

 
wymienia 
charakterystycznyc
h mieszkańców 
gleby  

  podaje sposoby 
wykorzystywania 
gleby  

 
opisuje funkcję jaką 
pełnią organizmy 
w glebie 

  wyjaśnia, od czego 
zależy żyzność 
gleby i w jaki 
sposób jest 
wykorzystywana  

  charakteryzuje 
gleby wybranych 
miejsc Polski, 
korzystając z mapy 
tematycznej 

4.14 

79 Zajęcia 
terenowe: 
Skały 
i gleby 
w mojej 
okolicy 

  odróżnia piasek od 
żwiru  

 
zbiera skały 
najbliższej okolicy 

  rozpoznaje skały 
lite w swojej 
okolicy 

 
wykonuje małą 
odkrywkę glebową 
– rozpoznaje 
poziom próchnicy 

  dokonuje podziału 
skał według ich 
właściwości 

 
obserwuje 
występowanie 
organizmów 
w glebie i opisuje je 

  obserwuje 
roślinność 
porastającą gleby 
i zapisuje nazwy 
znanych roślin  

 
wymienia czynniki, 
od których zależy 
żyzność gleby 

  ocenia wpływ 
człowieka 
na zmiany struktury 
gleby  

 
przygotowuje 
kolekcję skał 
zebranych w  
najbliższej okolicy 

4.13
, 

4.14 

80 57. Warunki 
życia 
w lesie 

  wskazuje różne 
warstwy lasu 
na schemacie, 
planszy graficznej, 
rysunku  

 
wymienia przykłady 
niewłaściwego 
zachowania się 
w lesie 

  określa skutki 
niewłaściwego 
zachowania się 
w lesie  

 
opisuje zmiany 
w lesie w różnych 
porach roku  

  porównuje warunki 
życia w różnych 
warstwach lasu  

 
określa znaczenie 
lasów dla człowieka 

  wymienia typy 
lasów 
występujących 
w Polsce 

 
uzasadnia, 
dlaczego lasy 
są skarbem naszej 
planety 

  charakteryzuje typy 
lasów 
występujących 
w Polsce 

4.7 

81 58. Wśród 
mieszkańcó
w lasu 

  wymienia kolejne 
warstwy lasu  

 

  rozpoznaje po 2–3 
charakterystycznyc
h mieszkańców 

  rozpoznaje typowe 
drzewa i krzewy 
iglaste oraz 

  rozpoznaje rośliny 
zielne runa leśnego  

 

  przygotowuje 
kolekcję szyszek 
drzew iglastych 

4.3 



podaje po 2–3 
przykłady zwierząt 
i roślin 
zamieszkujących 
las 

każdej warstwy 
lasu  

 
przyporządkowuje 
mieszkańców lasu 
do poszczególnych 
warstw 

liściaste 
 

podaje przykłady 
zależności 
pokarmowych 
w lesie 

rozróżnia ptaki, 
ssaki i owady leśne 

82 59. Na łące 
w różnych 
porach roku 

  wyjaśnia, dlaczego 
nie należy wypalać 
łąk  

 
podaje po 2–3 
przykłady zwierząt 
i roślin 
zamieszkujących 
łąkę 

  opisuje zmiany na 
łące w różnych 
porach roku 

 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
rośliny i zwierzęta 
występujące na 
łąkach 

  określa wzajemne 
zależności między 
organizmami 
zamieszkującymi 
łąkę 

  omawia znaczenie 
łąki dla człowieka 
i innych 
organizmów 

  przygotowuje 
zielnik 8–10 roślin 
łąkowych  

 
uzasadnia potrzebę 
ochrony łąk 

4.3 

83 60. Na polu 
uprawnym 
i w sadzie 

  podaje nazwy zbóż 
uprawianych na 
polach  

 
wymienia nazwy 
warzyw i roślin 
uprawianych 
w sadach 

  rozpoznaje rośliny 
najczęściej 
uprawiane na 
polach, w sadach 
i ogrodach  

 
omawia sposoby 
wykorzystywania 
roślin uprawnych 

  podaje przykłady 
szkodników 
i chwastów upraw  

 
wymienia przykłady 
zależności 
pokarmowych na 
polu i w sadzie 

  omawia szkodliwy 
wpływ chwastów 
i szkodników 
na inne organizmy  

 
rozpoznaje 
zwierzęta, które są 
sprzymierzeńcami 
człowieka w walce 
ze szkodnikami 

  przygotowuje 
poster na temat 
korzyści oraz 
zagrożeń 
związanych 
ze stosowaniem 
chemicznych 
środków ochrony 
roślin 

 
  wyjaśnia, jaką 

funkcję pełnią 
zadrzewienia 
śródpolne w walce 
ze szkodnikami 

4.3 

84 Zajęcia 
terenowe: 
Obserwacje 
mieszkańcó
w lasu, łąki 
lub pola 
uprawnego 

  przeprowadza 
obserwacje 
organizmów 
w terenie za 
pomocą lupy 
i lornetki  

 
zapisuje 2–3 
spostrzeżenia 
dotyczące 

  przeprowadza 
obserwację według 
instrukcji 

  wypełnia kartę 
obserwacji 
organizmów 
z wybranego 
środowiska 

  samodzielnie 
planuje 
długoterminową 
obserwację 
wybranych 
organizmów, np. 
pola uprawnego, 
łąki lub lasu 

  przygotowuje 
dokumentację 
własnych 
obserwacji 
organizmów 
wybranego lasu, 
pola uprawnego, 
sadu lub łąki 
w najbliższej 
okolicy 

 



obserwowanych 
organizmów 

85 61. Podsumowanie działu „Poznajemy życie na lądzie” 

86 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ VIII. DBAMY O WŁASNE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

87 62. Wśród 
niewidzialny
ch wrogów 

  określa główne 
przyczyny chorób 
zakaźnych  

 
wymienia 
najczęstsze objawy 
chorób zakaźnych 

 
podaje sposoby 
obniżania wysokiej 
gorączki podczas 
choroby 

  wymienia drogi 
wnikania 
drobnoustrojów 
chorobotwórczych 
do organizmu 
człowieka  

 
wymienia czynniki 
chorobotwórcze 
wywołujące 
choroby zakaźne  

 
uzasadnia 
konieczność 
dokładnego 
wyleczenia 
przeziębienia 
i grypy  

  wymienia nazwy 
kilku chorób 
zakaźnych wieku 
dziecięcego  

 
określa związek 
między 
postępowaniem 
człowieka 
a chorobami 
zakaźnymi  

 
rozróżnia 
najczęstsze 
choroby wirusowe 
i bakteryjne 

  opisuje objawy 
wybranych chorób 
zakaźnych 
bakteryjnych 
i wirusowych 

  uzasadnia, 
dlaczego 
antybiotyki i inne 
leki należy 
stosować zgodnie 
z zaleceniem 
lekarza  

9.1 

88 63. 
Organizmy 
niebezpiecz
ne 
dla człowiek
a 

  wymienia 
zachowania 
sprzyjające 
rozwojowi grzybicy 
skóry  

 
wymienia miejsca 
występowania 
kleszczy  

 
podaje sposoby 
zabezpieczania się 
przed kleszczami 

  wymienia pasożyty 
wewnętrzne 
człowieka  

 
podaje przykłady 
chorób 
odzwierzęcych 

  określa sposoby 
ochrony przed 
robakami 
pasożytniczymi 

  uzasadnia 
konieczność 
zabezpieczania się 
przed kleszczami 
i robakami 
pasożytniczymi 

  opisuje objawy 
boreliozy i sposoby 
postępowania 
w przypadku 
zachorowania 

9.1 

89 64. Lepiej 
zapobiegać 
niż leczyć 

  wyjaśnia, jak należy 
się ubierać podczas 
wietrznej pogody 

  wymienia główne 
źródła zakażenia 
i sposoby 

  wyjaśnia, w jaki 
sposób zapobiegać 
chorobom 

  określa, na czym 
polega 
wzmacnianie 

  wyjaśnia działanie 
szczepionki 
w zdrowym 

9.1 



i niskich temperatur 
powietrza  

 
wymienia sposoby 
zachowania się 
osoby chorej oraz 
zdrowej 
przebywającej w jej 
otoczeniu 

zapobiegania 
chorobom 
zakaźnym 

przenoszonym 
z pokarmem 
i przez zwierzęta 

 
wyjaśnia, komu 
i kiedy podaje się 
szczepionkę 

naturalnej 
odporności 
organizmu 

 
wyjaśnia, w jaki 
sposób organizm 
broni się przed 
drobnoustrojami 
chorobotwórczymi 

organizmie 
 

uzasadnia potrzebę 
okresowych 
szczepień 
profilaktycznych 

90 65. Higiena 
ciała 

  wymienia zasady 
dbania o higienę 
osobistą  

 
wymienia 
przedmioty 
osobiste, których 
nie należy pożyczać 
innym osobom 

  omawia sposoby 
dbania o higienę 
jamy ustnej i zębów  

 
określa zasady 
dbania o czystość 
skóry, paznokci 
i włosów 

  uzasadnia 
konieczność 
przestrzegania 
zasad higieny 
osobistej w okresie 
dojrzewania 

 
  uzasadnia 

konieczność dbania 
o higienę jamy 
ustnej i zębów 

  przewiduje skutki 
nieprzestrzegania 
zasad higieny ciała 

  omawia znaczenie 
filtrów UV i  skutki 
nierozsądnego 
korzystania 
z kąpieli 
słonecznych 

9.1, 
9.4 

91 66. Higiena 
najbliższego 
otoczenia 

  wymienia sposoby 
ograniczania ilości 
kurzu i substancji 
szkodliwych 
w najbliższym 
otoczeniu  

 
wymienia miejsca 
przechowywania 
chemicznych 
środków czystości 
w domu 

  wyjaśnia, w jaki 
sposób  
należy dbać 
o higienę  
w kuchni i łazience  

 
wyjaśnia znaczenie 
symboli 
umieszczonych np. 
na opakowaniach 
środków czystości 

  wymienia sposoby 
właściwego 
przechowywania 
i przygotowywania 
posiłków 

 
uzasadnia 
konieczność 
stosowania 
środków 
chemicznych 
zgodnie z ich 
przeznaczeniem 
i zachowaniem 
ostrożności 

  przewiduje skutki 
nieprzestrzegania 
higieny 
najbliższego 
otoczenia 

  prezentuje 
informacje na temat 
roztoczy żyjących 
w kurzu i ich 
szkodliwego 
wpływu na zdrowie 
człowieka 

9.2, 
9.10 

92, 93 Uczeń 
w działaniu: 
Dbam 
o higienę 
w domu – 
zajęcia 

  rozpoznaje 
symbole 
ostrzegawcze na 
opakowaniach 
środków 
chemicznych 

  analizuje 
informacje na 
etykietach 
opakowań środków 
czystości  

 

  określa zasady 
bezpiecznego 
korzystania ze 
środków 
chemicznych  

 

  uzasadnia 
konieczność 
właściwego 
przechowywania 
środków 
chemicznych 

  określa skutki 
kontaktu środków 
chemicznych 
ze skórą i oczami 
oraz sposoby 
zachowania 

9.10 



warsztatowe doświadczalnie 
sprawdza wpływ 
środków czystości 
na napięcie 
powierzchniowe 
cieczy 

samodzielnie 
formułuje wnioski 
z doświadczenia 

 
zapisuje poprawnie 
wyniki obserwacji 

w domu w takich sytuacjach  
 

prezentuje zebrane 
informacje na temat 
ekologicznych 
środków czystości 
w domu 

94 67. Zasady 
bezpieczneg
o 
zachowania 
się w domu 

  wymienia 
przyczyny 
najczęstszych 
wypadków w domu 

 
rozpoznaje znaki 
ostrzegawcze na 
opakowaniach 
środków 
chemicznych 

 
omawia sposoby 
zachowania 
podczas 
niebezpiecznych 
wypadków w domu 

  wymienia sytuacje, 
w których domowe 
urządzenia 
elektryczne mogą 
być niebezpieczne  

  wyjaśnia, kiedy 
istnieje zagrożenie 
zatrucia  
gazem z kuchenki, 
czadem 
i poparzenia 
gorącymi płynami 
oraz substancjami 
chemicznymi 

  określa zasady 
bezpiecznego 
korzystania 
z urządzeń 
domowych 

  omawia skutki 
zatrucia gazem, 
poparzenia oraz 
porażenia prądem 

9.11 

95 68. 
Niebezpiecz
ne 
zachowania 
i sytuacje 

  wymienia 
zachowania 
i sytuacje, które są 
zagrożeniem dla 
zdrowia i życia  

 
podaje numery 
telefonów 
służb ratowniczych 

  wymienia 
zachowania 
pieszych 
i rowerzystów, 
które mogą 
doprowadzić 
do wypadku 
drogowego 

 
podaje przykłady 
niebezpiecznego 
obchodzenia się 
z ogniem, które 
mogą być 
przyczyną pożaru  

 
wymienia 
niebezpieczne 

  wyjaśnia zasady 
postępowania 
w przypadku 
znalezienia 
niewybuchu 
lub niewypału 

  uzasadnia 
konieczność 
zachowania 
ostrożności 
podczas kontaktu 
z ogniem oraz 
materiałami 
wybuchowymi 

  omawia sposób 
zachowania się 
i zasady ewakuacji 
podczas pożaru 

9.9 



zachowania 
i sytuacje podczas 
przebywania nad 
wodą 

96 69. 
Bezpieczne 
spędzanie 
czasu 
wolnego 

  podaje przykłady 
bezpiecznego 
spędzania wolnego 
czasu  

 
wymienia 
nieodpowiednie 
miejsca do zabawy 
w czasie wolnym 

  wyjaśnia, jak należy 
zachowywać się 
podczas zabaw nad 
wodą oraz na 
śniegu i lodzie 

  wymienia zasady 
bezpiecznego 
spędzania czasu 
wolnego 

 
omawia zasady 
bezpiecznego 
poruszania się 
po drodze 

  uzasadnia 
konieczność 
przestrzegania 
zasad 
bezpiecznego 
poruszania się po 
drodze 

  opracowuje 
i przedstawia 
prezentację miejsc 
w najbliższej 
okolicy, gdzie 
można bezpiecznie 
spędzać czas wolny 

9.7 

97 70. Podsumowanie działu ,,Dbamy o własne zdrowie i bezpieczeństwo” 

98 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

 
 

 

 
ZASADY  OCENIANIA  KLASA 5 

 

Numer i temat 
lekcji 

 

Wymagania 
z podstawy programowej 

 
 

Uczeń: 

Wymagania 
konieczne 

Ocena 
dopuszczająca 

 
Uczeń: 

Wymagania 
podstawowe 

Ocena  
dostateczna 

 
Uczeń: 

Wymagania  
rozszerzające 

Ocena 
dobra 

 
Uczeń: 

Wymagania  
dopełniające 

Ocena  
bardzo dobra 

 
Uczeń: 

Wymagania 
wykraczające 

Ocena 
celująca 

 
Uczeń: 

1. O czym 

będziemy 

mówić na 

lekcjach 

przyrody w 

klasie 5? 

 Omówienie głównych celów, zakresu treści i umiejętności programowych przeznaczonych do realizacji w klasie 5, 

przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody. 



I. Jak jest zbudowany i jak funkcjonuje mój organizm? 

2. Moje ciało 

 

• podaje nazwy 

układów narządów 

budujących organizm 

człowieka:  

układ kostny, 

oddechowy, 

pokarmowy, 

krwionośny, rozrodczy 

(8.1.) 

• identyfikuje 

człowieka jako 

organizm 

zbudowany z 

układów 

narządów 

• wymienia 

układy narządów 

budujących ciało 

człowieka 

• 

przyporządkowuj

e poszczególne 

narządy do 

układów 

• definiuje 

funkcje 

poszczególnyc

h układów 

narządów 

człowieka 

• wyjaśnia 

zależności 

między 

wybranymi 

układami 

 

3. Z czego 

składa się 

moje 

śniadanie, 

czyli o 

składnikach 

pokarmowych 

 • wymienia 

nazwy 

poszczególnych 

składników 

pokarmowych 

• określa funkcje 

poszczególnych 

składników 

pokarmowych 

• podaje 

przykłady 

pokarmów 

bogatych w 

poszczególne 

składniki 

• wyjaśnia rolę 

błonnika w 

żywieniu 

• wymienia 

przykłady 

produktów, 

których 

powinno się 

unikać w 

codziennej 

diecie, 

uzasadnia 

wybór 

• przygotowuje 

tygodniowy 

jadłospis dla 

swojej rodziny 

4. Zasady 

prawidłowego 

odżywiania się 

• wymienia zasady 

prawidłowego 

odżywiania się i stosuje 

je 

(9.3.) 

• wymienia pięć 

zasad 

prawidłowego 

odżywiania się 

• uzasadnia 

potrzebę jedzenia 

regularnych i 

różnorodnych 

posiłków 

• wyjaśnia rolę 

warzyw i 

owoców w 

codziennej 

diecie 

człowieka 

• podaje 

argumenty 

przemawiające 

za 

ograniczeniem 

ilości soli, cukru 

i konserwantów 

w pokarmach 

• podaje 

przykłady diet 

koniecznych w 

żywieniu osób z 

problemami 

zdrowotnymi 



5. Jak 

zbudowany 

jest układ 

pokarmowy 

człowieka? Na 

czym polega 

trawienie 

pokarmu? 

• podaje nazwy 

układów narządów 

budujących organizm 

człowieka: układ 

pokarmowy – jama 

ustna, przełyk, żołądek, 

jelito cienkie, jelito 

grube, odbytnica 

(8.1.c) 

• wymienia 

podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

• wymienia 

nazwy 

narządów 

budujących 

układ 

pokarmowy 

człowieka 

• wskazuje na 

planszy elementy 

układu 

pokarmowego 

• wyjaśnia rolę 

zębów w 

trawieniu 

pokarmu 

• omawia rolę 

poszczególnyc

h odcinków 

układu 

pokarmowego 

w trawieniu 

pokarmów 

 

• wyjaśnia 

sposób 

wchłaniania 

pokarmu do 

krwi 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

trawienie 

pokarmów 

 

• rozróżnia 

trawienie 

mechaniczne i 

enzymatyczne 

 

• wyjaśnia, na 

czym one 

polegają i jaki 

wpływ mają na 

funkcjonowanie 

organizmu 

człowieka 

6. Czym jest 

krew? Jak 

zbudowany 

jest układ 

krwionośny 

człowieka? 

• podaje nazwy 

układów narządów 

budujących organizm 

człowieka: układ 

krwionośny – serce, 

naczynia krwionośne: 

żyły i tętnice 

(8.1.d) 

• wymienia 

podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

• wymienia 

nazwy 

elementów 

budujących 

układ 

krwionośny 

człowieka 

• określa 

położenie serca 

• omawia rolę 

krwi 

• nazywa 

składniki krwi 

• nazywa 

różnice między 

tętnicami i 

żyłami 

• bada 

doświadczalnie 

wpływ wysiłku 

fizycznego na 

pracę serca 

• wyjaśnia 

wpływ stresu na 

serce człowieka 

• podaje 

przykłady 

działań 

wspomagającyc

h pracę serca 

człowieka 

7. Jak 

zbudowany 

jest układ 

oddechowy 

człowieka? Na 

czym polega 

wymiana 

• podaje nazwy 

układów narządów 

budujących organizm 

człowieka: układ 

oddechowy – jama 

nosowa, krtań, 

tchawica, oskrzela, 

• wymienia 

nazwy 

elementów 

budujących 

układ 

oddechowy 

człowieka 

• omawia drogę 

powietrza w 

układzie 

oddechowym 

• wyjaśnia rolę 

jamy nosowej w 

pobieraniu 

• omawia rolę 

poszczególnyc

h narządów 

układu 

oddechowego 

• identyfikuje 

krtań jako 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

wymiana 

gazowa w 

płucach 

• podaje 

przykłady 

działań 

mających na 

celu dbanie o 

układ 

oddechowy 



gazowa? płuca 

(8.1.b) 

• wymienia 

podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

• określa 

położenie płuc 

powietrza narząd głosu 

człowieka 

8. Oddychanie 

procesem 

wyzwalania 

energii 

• wykazuje 

doświadczalnie, że 

czynnikiem 

niezbędnym do 

spalania jest tlen, 

identyfikuje produkty 

spalania i oddychania: 

dwutlenek węgla, para 

wodna oraz podaje ich 

nazwy 

(8.5.) 

• wymienia 

przykłady 

działań 

człowieka 

wymagających 

dużych i 

mniejszych 

nakładów 

energii 

• rozróżnia 

procesy: 

wymiany 

gazowej i 

oddychania 

komórkowego 

• wyjaśnia 

sposób 

uzyskiwania 

energii przez 

organizm 

• identyfikuje 

komórkę jako 

miejsce, w 

którym 

zachodzi proces 

oddychania 

komórkowego 

 

9. Jak 

zbudowany 

jest szkielet 

człowieka? 

• podaje nazwy 

układów narządów 

budujących organizm 

człowieka: układ 

kostny – elementy 

układu: czaszka, 

kręgosłup, klatka 

piersiowa, kończyny 

górne, kończyny dolne 

(8.1.a) 

• wymienia 

podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

• wymienia 

elementy układu 

narządu ruchu 

człowieka 

• podaje funkcje 

szkieletu 

człowieka 

• wymienia 

rodzaje połączeń 

kości, podaje 

przykłady 

• rozróżnia, 

nazywa i 

wskazuje 

przykłady 

kości 

człowieka 

• nazywa 

substancje 

budujące kości 

• dostrzega 

wpływ 

poprawnego 

siedzenia i 

noszenia 

plecaków na 

kręgosłup 

człowieka 

10. Mięśnie • wymienia • wymienia • określa funkcję, • wyjaśnia, na • omawia • proponuje 



człowieka podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

rodzaje mięśni 

człowieka 

• określa rolę, 

jaką odrywają 

mięśnie 

jaką pełnią 

ścięgna 

czym polega 

praca zginaczy 

i 

prostowników 

budowę mięśnia 

• podaje różnice 

w 

funkcjonowaniu 

różnych grup 

mięśni 

zestaw ćwiczeń, 

które można 

wykonać 

podczas 

rozgrzewki na 

lekcji 

wychowania 

fizycznego 

11. Jak należy 

dbać o 

sprawność 

fizyczną? 

wyjaśnia znaczenie 

ruchu i ćwiczeń 

fizycznych w 

utrzymaniu zdrowia 

(9.6.) 

podaje 

przykłady 

wypoczynku 

człowieka 

rozróżnia 

wypoczynek 

czynny i bierny, 

podaje przykłady 

wyjaśnia, na 

czym polega 

wypoczynek 

czynny i 

bierny 

uzasadnia 

konieczność 

stosowania obu 

form 

wypoczynku w 

życiu człowieka 

 

12. Co zrobisz, 

gdy staniesz 

się świadkiem 

wypadku? 

• opisuje zasady 

udzielania pierwszej 

pomocy, potrafi 

wezwać pomoc w 

różnych sytuacjach 

(9.8.) 

• uzasadnia 

konieczność 

udzielania 

pierwszej 

pomocy 

przedmedycznej 

osobom 

poszkodowany

m 

• określa 

czynności, które 

należy podjąć, 

aby ocenić stan 

osoby 

poszkodowanej 

w wypadku 

• umie sprawdzić 

i określić stan 

osoby 

poszkodowanej 

• układa osobę 

poszkodowaną 

w pozycji 

bocznej 

ustalonej 

• umie 

samodzielnie 

podjąć 

wszystkie 

działania 

mające na celu 

skuteczną 

pomoc osobie 

poszkodowanej 

w wypadku 

• umie kierować 

zespołem 

dwóch lub 

trzech osób 

będących 

świadkami 

wypadku 

13. 
Skaleczenie, 

złamanie, 

krwotok – jak 

• opisuje zasady 

udzielania pierwszej 

pomocy w niektórych 

urazach (stłuczenia, 

• wymienia 

przykłady 

najczęściej 

występujących 

• określa zasady 

udzielania 

pomocy przy 

skaleczeniu, 

• wie, jak 

należy pomóc 

osobie z 

poparzeniami, 

• udziela 

pierwszej 

pomocy osobie 

mającej różne 

 



mogę pomóc 

zanim 

przyjedzie 

lekarz? 

zwichnięcia, 

skaleczenia, złamania, 

ukąszenia, użądlenia) 

(9.8.) 

urazów złamaniu i 

krwotoku z nosa 

odmrożeniami 

• odróżnia 

krwotok 

tętniczy i żylny 

urazy (pokaz) 

14. 112 – ten 

numer trzeba 

znać 

• potrafi wezwać 

pomoc w różnych 

sytuacjach 

(9.8.) 

• zna numery 

telefonów 

alarmowych 

• potrafi 

samodzielnie 

sformułować 

komunikat 

wzywający 

służby ratunkowe 

do wypadku 

• jest 

przekonany o 

tym, że w 

każdej sytuacji 

trzeba nieść 

pomoc osobom 

poszkodowany

m 

• potrafi 

pokierować 

działaniami 

osób, które są 

świadkami 

wypadku 

 

15. Jak 

zbudowany 

jest układ 

nerwowy 

człowieka? 

• wymienia 

podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

• określa 

położenie 

mózgu, rdzenia 

kręgowego i 

nerwów 

• podaje 

przykłady 

odruchów 

warunkowych i 

bezwarunkowych 

człowieka 

• omawia funkcje 

pełnione przez 

układ nerwowy 

• wyjaśnia 

różnice między 

odruchami 

warunkowymi 

i 

bezwarunkowy

mi 

• omawia 

budowę 

komórki 

nerwowej i 

mózgu 

• wie, że mózg 

pełni funkcje 

nadrzędną w 

stosunku do 

innych 

narządów 

16. Widzę i 

słyszę, czyli o 

narządach 

zmysłów 

człowieka 

• opisuje rolę zmysłów 

w odbieraniu wrażeń ze 

środowiska 

zewnętrznego 

(8.6.) 

• charakteryzuje 

podstawowe zasady 

ochrony narządów 

wzroku i słuchu 

(9.5.)  

• wie, jakie 

funkcje pełni 

oko i ucho 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób możemy 

chronić narządy 

wzroku i słuchu 

• określa rolę 

źrenicy, 

soczewki i 

siatkówki w 

oku człowieka 

• podaje cechy 

obrazu, który 

powstaje w 

oku człowieka 

• identyfikuje 

narząd 

równowagi w 

uchu człowieka, 

nazywa go 

• przeprowadza 

doświadczenie z 

wykorzystaniem 

kamery obskury 

17. Czuję i 

smakuję, czyli 

o 

• opisuje rolę zmysłów 

w odbieraniu wrażeń ze 

środowiska 

• wie, jakie 

funkcje pełni 

nos, język i 

• wymienia 

przykłady wrażeń 

odbieranych 

• wie, jakie 

smaki są 

odbierane w 

• wyjaśnia, że 

pełną 

informację o 

 



współdziałaniu 

zmysłów 

 

zewnętrznego 

(8.6.) 

skóra przez skórę poszczególnyc

h częściach 

języka 

otaczającym nas 

świecie 

uzyskujemy 

dzięki 

współdziałaniu 

zmysłów 

18. i 19.  • Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu I. 

II. Jak powstaje i rozwija się każdy z nas? 

20. Budowa 

układu 

rozrodczego 

kobiety i 

mężczyzny  

• podaje nazwy 

układów narządów 

budujących organizm 

człowieka: układ 

rozrodczy żeński – 

jajniki, jajowody, 

macica, pochwa i układ 

rozrodczy męski – 

jądra, nasieniowody, 

prącie 

(8.1.e) 

• wymienia 

podstawowe funkcje 

poznanych układów 

człowieka 

(8.2.) 

• wymienia 

różnice w 

budowie 

kobiety i 

mężczyzny 

• podaje nazwy 

komórek i 

narządów 

rozrodczych 

człowieka 

• wskazuje 

narządy 

rozrodcze na 

schemacie 

• podaje cechy 

charakterystyc

zne komórek 

rozrodczych 

człowieka 

• wymienia 

elementy 

budowy 

układu 

rozrodczego 

żeńskiego i 

męskiego 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

proces 

menstruacji 

• wie, że płeć 

człowieka jest 

określona już w 

momencie 

zapłodnienia 

21. Na czym 

polega proces 

zapłodnienia? 

Etapy rozwoju 

zarodkowego i 

płodowego 

człowieka 

• rozpoznaje i nazywa, 

na podstawie opisu, 

fotografii lub rysunku, 

etapy rozwoju 

człowieka: zarodkowy i 

płodowy 

(8.3.) 

• definiuje 

proces 

zapłodnienia 

• nazywa i 

wskazuje na 

schemacie 

narządy, w 

których 

dochodzi do 

• wyjaśnia 

funkcję 

pępowiny i wód 

płodowych w 

rozwoju 

zarodkowym i 

płodowym 

człowieka 

• wyjaśnia 

różnice między 

zarodkiem i 

płodem 

• 

charakteryzuje 

najważniejsze 

etapy rozwoju 

zarodkowego i 

• wyjaśnia, co 

oznacza krzyk 

dziecka po jego 

narodzeniu 

• uzasadnia 

konieczność 

dbania w 

szczególny 

sposób o 

zdrowie kobiety 

w ciąży 



zapłodnienia 

• wie, jak długo 

trwa ciąża u 

człowieka 

płodowego 

22. Dalsze 

etapy rozwoju 

człowieka – od 

narodzin do 

starości 

 

• rozpoznaje i nazywa, 

na podstawie opisu, 

fotografii lub rysunku, 

etapy rozwoju 

człowieka (okres 

noworodkowy, 

niemowlęcy, 

poniemowlęcy, 

przedszkolny, szkolny, 

wieku dorosłego, 

starości) 

(8.3.) 

• nazywa etapy 

rozwoju 

człowieka od 

narodzin do 

starości 

• charakteryzuje 

etap szkolny 

• charakteryzuje 

pozostałe etapy 

rozwoju 

człowieka 

• wyjaśnia 

różnice między 

okresem 

wzrastania, 

stabilizacji i 

starzenia się 

człowieka 

• określa 

różnice potrzeb 

ludzi 

znajdujących się 

w różnych 

okresach 

rozwoju 

 

23. Jakie 

zmiany 

zachodzą w 

okresie 

dojrzewania u 

dziewcząt i 

chłopców? 

• opisuje zmiany 

zachodzące w 

organizmach podczas 

dojrzewania płciowego 

(8.4.) 

• definiuje okres 

dojrzewania 

• podaje 

przykłady zmian 

zachodzących 

podczas 

dojrzewania w 

organizmie 

dziewcząt i 

chłopców 

• definiuje 

pojęcia: 

mutacja głosu, 

polucje nocne 

• wyjaśnia, z 

czym związany 

jest różny wiek 

dojrzewania 

dziewcząt i 

chłopców 

 

24. Zasady 

higieny w 

okresie 

dojrzewania 

• wymienia zasady 

zdrowego stylu życia i 

uzasadnia konieczność 

ich stosowania 

(9.13.)  

• podaje i stosuje 

zasady dbałości o 

własne ciało (higiena 

skóry, włosów, zębów, 

paznokci oraz odzieży) 

• podaje 

przykłady 

działań 

mających na 

celu utrzymanie 

higieny 

osobistej 

• wymienia 

przykłady 

środków 

higienicznych 

służących 

utrzymaniu 

codziennej 

higieny osobistej 

• wyjaśnia 

przyczyny 

trądziku 

• wymienia 

działania, jakie 

należy podjąć 

w celu leczenia 

trądziku 

• wyjaśnia, 

dlaczego każdy 

człowiek może 

podobnie, ale 

jednak w różny 

sposób 

przechodzić 

okres 

dojrzewania 

• wymienia 

przyczyny, 

które mogą 

opóźnić lub 

zakłócić okres 

dojrzewania 



(9.4.) 

25. Rodzaje 

dojrzałości 

człowieka 

 • wymienia 

nazwy rodzajów 

dojrzałości 

człowieka 

• podaje 

przykłady działań 

człowieka, które 

świadczą o 

osiągnięciu przez 

niego różnych 

dojrzałości 

• definiuje 

dojrzałość 

biologiczną i 

psychiczną 

• definiuje 

dojrzałość 

społeczną 

człowieka 

• wyjaśnia 

określenie: 

człowiek w 

pełni dojrzały 

 

26. i 27. • Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu II. 

III. Jak być zdrowym i co warto wiedzieć o chorobie? 

28. Stan 

zdrowia i 

choroby 

 • wymienia 

przykłady 

chorób 

człowieka 

• podaje krótkie 

definicje zdrowia 

i choroby 

• wymienia 

nazwy różnych 

grup chorób 

• wyróżnia i 

definiuje różne 

rodzaje 

zdrowia 

człowieka 

• podaje różne 

przyczyny 

chorób 

człowieka 

• wyjaśnia 

pojęcie: 

homeostaza 

organizmu 

29. 
Charakterysty

ka wybranych 

chorób 

zakaźnych 

• podaje przykłady 

negatywnego wpływu 

wybranych gatunków 

bakterii i wirusów na 

zdrowie człowieka, 

wymienia zachowania 

zapobiegające 

chorobom 

przenoszonym i 

wywoływanym przez 

nie 

(9.1.) 

• wymienia 

przykłady 

chorób 

zakaźnych 

• wymienia 

typowe objawy 

grypy 

• określa drogi 

wnikania 

zarazków 

chorobotwórczyc

h do organizmu 

człowieka 

• 

charakteryzuje 

wybrane 

choroby 

zakaźne 

• identyfikuje 

gorączkę jako 

reakcję 

obronną 

organizmu 

• wyjaśnia, 

dlaczego 

głaskanie 

nieznanych 

zwierząt może 

być groźne dla 

zdrowia i życia 

człowieka 

• przygotowuje 

plakat lub 

ulotkę 

informacyjną na 

temat wybranej 

choroby 

zakaźnej 

30. Co to jest 

pasożyt? 

Charakterysty

ka chorób 

pasożytniczyc

• podaje przykłady 

negatywnego wpływu 

wybranych zwierząt, 

grzybów na zdrowie 

człowieka, wymienia 

• podaje dwa 

lub trzy 

przykłady 

pasożytów 

człowieka 

• charakteryzuje 

wybraną chorobę 

pasożytniczą 

• wyjaśnia 

pojęcie: 

pasożyt 

• 

charakteryzuje 

• wyjaśnia, 

dlaczego 

kleszcze są 

bardzo 

niebezpieczne 

• charakteryzuje 

wybrane (jeden 

lub dwa) 

pasożyty, 

którymi 



h człowieka zachowania 

zapobiegające 

chorobom 

przenoszonym i 

wywoływanym przez 

nie 

(9.1.) 

 

• rozróżnia 

pasożyty 

zewnętrzne i 

wewnętrzne 

człowieka 

zachowania 

człowieka 

zapobiegające 

chorobom 

pasożytniczym 

dla człowieka możemy się 

zarazić podczas 

egzotycznych 

podróży 

31. Zasady 

przechowywan

ia i 

przygotowywa

nia posiłków 

• wymienia zasady 

postępowania z 

produktami 

spożywczymi od 

momentu zakupu do 

spożycia (termin 

przydatności, 

przechowywanie, 

przygotowywanie 

posiłków) 

(9.2.) 

• podaje 

przykłady 

produktów, 

których nie 

powinniśmy 

kupować 

(przeterminowa

ne, rozmrożone 

itp.) 

• wymienia 

zasady, którymi 

należy kierować 

się, kupując 

produkty 

żywnościowe 

• określa 

miejsca 

przechowywan

ia produktów 

żywnościowyc

h w lodówce 

• wyjaśnia 

związek 

przyczynowo-

skutkowy 

między jakością 

spożywanych 

posiłków a 

zdrowiem 

człowieka 

• wyjaśnia 

powiedzenie: 

jeść oczami 

32. Choroby 

wrodzone, 

uczulenia, 

nowotwory 

• podaje przykłady 

negatywnego wpływu 

wybranych gatunków 

zwierząt, roślin, 

grzybów, bakterii i 

wirusów na zdrowie 

człowieka, wymienia 

zachowania 

zapobiegające 

chorobom 

przenoszonym i 

wywoływanym przez 

nie 

(9.1.) 

• wymienia 

przykłady 

chorób, które 

nie są zaraźliwe 

• charakteryzuje 

alergie, podaje 

przykłady 

alergenów 

• wymienia 

czynniki 

wpływające na 

rozwój chorób 

nowotworowy

ch 

• wyjaśnia rolę i 

znaczenie 

wczesnego 

wykrywania i 

leczenia chorób 

nowotworowyc

h 

• charakteryzuje 

daltonizm lub 

inne choroby 

genetyczne 

człowieka 

33. Kim jest 

osoba 

 • podaje 

przykłady 

• podaje 

przykłady 

• wyjaśnia 

pojęcia: 

• wyjaśnia 

twierdzenie, że 

• ocenia, czy 

szkoła lub 



niepełnospraw

na? Co 

możemy 

zrobić, aby 

pomóc 

osobom 

niepełnospraw

nym? 

zachowań w 

stosunku do 

ludzi 

niepełnosprawn

ych 

niepełnosprawno

ści ludzi 

człowiek 

niepełnospraw

ny, sprawny 

inaczej 

miarą kultury 

człowieka jest 

jego stosunek 

do osób 

niepełnosprawn

ych 

budynek 

mieszkalny jest 

przyjazny dla 

osób 

niepełnosprawn

ych 

34. Co 

oznacza słowo 

„profilaktyka”

? Jak 

skutecznie 

możemy 

zapobiegać 

chorobom? 

• wymienia zachowania 

zapobiegające 

chorobom 

(9.1.) 

• wyjaśnia negatywny 

wpływ alkoholu, 

nikotyny i substancji 

psychoaktywnych na 

zdrowie człowieka, 

podaje propozycje 

asertywnych zachowań 

w przypadku presji 

otoczenia 

(9.12.) 

• wymienia zasady 

zdrowego stylu życia i 

uzasadnia konieczność 

ich stosowania 

(9.13.) 

• wymienia 

przykłady 

działań 

profilaktycznyc

h, które 

pomagają 

zachować 

zdrowie 

• wyjaśnia, jak 

należy 

przygotować 

swoją skórę do 

przebywania na 

słońcu w upalne 

dni 

• opisuje 

sposób 

szczotkowania 

zębów 

• wyjaśnia rolę 

szczepień 

ochronnych 

• wyjaśnia 

pojęcie: 

profilaktyka 

• rozumie 

znaczenie 

profilaktyki w 

życiu człowieka 

35. 
Bezpieczeństw

o w drodze 

do szkoły 

• podaje przykłady 

zachowań i sytuacji, 

które mogą zagrażać 

zdrowiu i życiu 

człowieka (np. 

niewybuchy i 

niewypały, pożar, 

• wyjaśnia 

zasady 

przechodzenia 

przez ulicę przy 

braku 

sygnalizacji 

świetlnej oraz 

• wyjaśnia rolę 

elementów 

odblaskowych 

przy kurtkach lub 

plecakach dzieci 

• wymienia 

przykłady 

sytuacji, które 

mogą zaistnieć 

w drodze do 

szkoły, a które 

mogą zagrażać 

• opisuje sposób 

postępowania z 

nieznanymi 

zwierzętami 

 



wypadek drogowy, 

jazda na łyżwach lub 

kąpiel w 

niedozwolonych 

miejscach) 

(9.9.) 

• opisuje i stosuje 

zasady bezpiecznego 

obchodzenia się z 

urządzeniami 

elektrycznymi 

(10.4.) 

wie, po której 

stronie jezdni 

należy iść, gdy 

nie ma chodnika 

życiu lub 

zdrowiu 

36. 
Bezpiecznie 

przy pracy i w 

czasie 

odpoczynku 

• wyjaśnia znaczenie 

symboli umieszczonych 

np. na opakowaniach 

środków czystości i 

korzysta z produktów 

zgodnie z ich 

przeznaczeniem 

(9.10.) 

• wymienia 

podstawowe zasady 

bezpiecznego 

zachowania się w 

domu, w tym 

posługiwania się 

urządzeniami 

elektrycznymi, 

korzystania z gazu, 

wody 

(9.11.) 

• wymienia 

przykłady 

sytuacji, które 

mogą zagrażać 

zdrowiu dziecka 

w jego domu 

• charakteryzuje 

sposób 

bezpiecznego i 

oszczędnego 

korzystania z 

wody bieżącej 

oraz środków 

chemicznych 

(czyszczących) 

• omawia 

zasady 

bezpiecznego 

korzystania z 

urządzeń 

elektrycznych 

oraz z 

fajerwerków 

• omawia 

zasady 

bezpiecznego 

korzystania z 

urządzeń 

zasilanych 

gazem 

• przygotowuje 

plakat 

informujący o 

zasadach 

bezpieczeństwa 

w domu lub 

szkole 

37. i 38. • Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu III.  

IV. Jak zbudowana jest materia i jakie ma właściwości? 

39. O siłach • bada doświadczalnie • podaje • wyjaśnia, • wyjaśnia, • projektuje i • wyjaśnia, 



działających w 

przyrodzie 

siłę oporu powietrza 

oraz wody, określa 

czynniki, od których ta 

siła zależy, podaje 

przykłady zmniejszania 

i zwiększania siły 

oporu w przyrodzie i 

przez człowieka oraz 

ich wykorzystanie w 

życiu 

(15.3.) 

przykłady 

świadczące o 

działaniu siły 

grawitacji i siły 

oporu powietrza 

lub wody 

dlaczego łatwiej 

jest jechać na 

rowerze z 

wiatrem niż pod 

wiatr 

czym jest siła 

grawitacji i jak 

działa 

przeprowadza 

doświadczenie 

potwierdzające, 

że woda stawia 

większy opór 

niż powietrze 

czym jest i jak 

działa stan 

nieważkości 

40. Jak 

określić 

prędkość 

jadącego 

samochodu? 

• opisuje różne rodzaje 

ruchu 

(15.1.) 

• interpretuje prędkość 

jako drogę przebytą w 

jednostce czasu, 

wyznacza 

doświadczalnie 

prędkość swojego 

ruchu, np. marszu lub 

biegu 

(15.2.)  

• bada doświadczalnie 

siłę tarcia, określa 

czynniki, od których ta 

siła zależy, podaje 

przykłady zmniejszania 

i zwiększania siły tarcia 

w przyrodzie i przez 

człowieka oraz ich 

wykorzystanie w życiu 

(15.3.) 

• podaje 

przykłady ruchu 

w przyrodzie 

• potrafi 

wyznaczyć 

prędkość 

swojego marszu 

lub biegu 

• oblicza 

prędkość 

jadącego 

samochodu, 

znając przebytą 

drogę i czas 

• projektuje i 

przeprowadza 

doświadczenie 

potwierdzające 

istnienie siły 

tarcia 

• podaje 

przykłady 

zmniejszania i 

zwiększania 

siły tarcia 

• przekształca 

wzór na 

obliczanie 

prędkości tak, 

aby obliczyć 

czas lub 

prędkość 

• wyjaśnia 

pojęcia: ruch, 

punkt 

odniesienia, siła 

tarcia 

 

41. Jak płynie • wymienia źródła • wymienia • wie, że • buduje • wyjaśnia • charakteryzuje 



prąd 

elektryczny? 

 

prądu elektrycznego i 

dobiera je do 

odbiorników, 

uwzględniając napięcie 

elektryczne 

(10.3.) 

• buduje prosty obwód 

elektryczny i 

wykorzystuje go do 

sprawdzania 

przewodzenia prądu 

elektrycznego przez 

różne ciała (substancje) 

(10.5.) 

• opisuje skutki 

przepływu prądu w 

domowych 

urządzeniach 

elektrycznych 

(10.4.)  

• podaje przykłady 

zjawisk elektrycznych 

w przyrodzie (np. 

wyładowania 

atmosferyczne) 

(10.1.) 

przykłady 

odbiorników 

prądu 

elektrycznego 

• wyjaśnia, 

dlaczego trzeba 

ostrożnie 

obchodzić się z 

prądem 

elektrycznym 

czynnikiem 

warunkującym 

przepływ prądu 

jest zamknięty 

obwód 

• wymienia 

elementy 

wchodzące w 

skład obwodu 

elektrycznego 

obwód 

elektryczny i 

sprawdza, czy 

wszystkie 

materiały 

przewodzą 

prąd 

elektryczny 

różnicę między 

szeregowym i 

równoległym 

sposobem 

połączenia 

odbiorników 

prądu 

(na wybranych 

przykładach) 

niebezpieczeńst

wa wynikające 

ze złego 

użytkowania 

urządzeń 

elektrycznych 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

zwarcie 

instalacji 

elektrycznej 

42. Jak 

działają 

magnesy? 

Oddziaływania 

magnetyczne i 

elektrostatyczn

e 

• bada i opisuje 

właściwości magnesów 

oraz ich wzajemne 

oddziaływanie, a także 

oddziaływanie na różne 

substancje 

(10.7.) 

• podaje przykłady 

• nazywa i 

wskazuje na 

magnesie jego 

bieguny 

• podaje 

przykłady 

przedmiotów 

przyciąganych 

• wyjaśnia, 

dlaczego bieguny 

magnesu 

przyciągają się 

lub odpychają 

• wyjaśnia zasadę 

działania 

kompasu 

• definiuje 

pojęcia: biegun 

jednoimienny i 

bieguny 

różnoimienne 

• podaje 

przykłady 

wykorzystania 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

działanie sił 

elektrostatyczny

ch 

• wyjaśnia, 

dlaczego Ziemia 

nazywana jest 

ogromnym 

magnesem 



zjawisk elektrycznych 

w przyrodzie (np. 

elektryzowanie się 

włosów podczas 

czesania) 

(10.1.)  

• demonstruje 

elektryzowanie się ciał 

i ich oddziaływania na 

przedmioty wykonane z 

różnych substancji 

(10.2.) 

przez magnes właściwości 

magnetycznyc

h w życiu 

codziennym 

43. Maszyny 

proste w życiu 

człowieka 

 • wymienia 

przykłady 

maszyn 

prostych 

• wyjaśnia, w 

jakim celu 

używamy 

maszyn 

prostych 

• podaje 

przykłady 

zastosowania 

maszyn prostych 

w życiu 

człowieka 

• wyjaśnia (na 

przykładzie), 

jak działa 

równia 

pochyła, blok i 

kołowrót 

• wyjaśnia (na 

dowolnym 

przykładzie), 

jak działa 

dźwignia jedno- 

i dwustronna 

• przygotowuje 

ciekawostki na 

temat innych 

maszyn 

prostych 

44. Substancje 

w otoczeniu 

 

• wymienia znane 

właściwości substancji 

(woda, cukier, sól 

kuchenna) i ich 

mieszanin (ocet, sok 

cytrynowy) 

występujące w jego 

otoczeniu 

(6.1.) 

• porównuje masy ciał 

o tej samej objętości, 

lecz wykonanych z 

różnych substancji 

• określa 

właściwości 

wybranych 

substancji, np. 

soli, cukru, soku 

cytrynowego 

• opisuje wpływ 

wilgoci na 

trwałość 

wybranych 

przedmiotów 

• 

charakteryzuje 

wpływ 

detergentów na 

rozwój roślin i 

na stan 

środowiska 

przyrodniczeg

o 

• opisuje zasady 

postępowania 

z detergentami, 

stosując które 

dbamy o 

środowisko 

naturalne 

 



(6.2.) 

• wykazuje 

doświadczalnie wpływ 

różnych substancji i ich 

mieszanin (np. soli 

kuchennej, octu, 

detergentów) na wzrost 

i rozwój roślin, 

dokumentuje i 

prezentuje wyniki 

doświadczenia 

(6.7.) 

45. Drobinowy 

model budowy 

materii. Trzy 

stany 

skupienia ciał 

• posługuje się 

pojęciem drobina jako 

najmniejszym 

elementem budującym 

materię, prezentuje za 

pomocą modelu 

drobinowego trzy stany 

skupienia ciał 

(substancji) 

(3.4.) 

• opisuje skład materii 

jako zbiór różnego 

rodzaju drobin 

tworzących różne 

substancje i ich 

mieszaniny 

(3.5) 

• wie, że 

materia 

zbudowana jest 

z drobin 

• rozróżnia 

pierwiastki od 

związków 

chemicznych, 

podaje przykłady 

• podaje 

podstawowe 

różnice między 

gazami, 

cieczami i 

ciałami stałymi 

• wyjaśnia, 

czym są ciała 

fizyczne i wie, 

że świat 

zbudowany jest 

z materii 

  

46. 
Właściwości 

ciał stałych 

• prezentuje na modelu 

drobinowym 

właściwości ciał 

stałych 

(3.6.) 

• wymienia 

przykłady 

przedmiotów 

wykonanych z 

materiałów 

• podaje 

przykłady 

zastosowań 

przedmiotów 

wykonanych z 

• prezentuje na 

modelu 

drobinowym 

właściwości 

ciał stałych 

• podaje 

przykłady 

sprawdzania 

właściwości ciał 

stałych 

 



• podaje przykłady 

przedmiotów 

wykonanych z 

substancji kruchych, 

sprężystych i 

plastycznych 

(6.4.) 

• podaje przykłady 

zastosowania różnych 

substancji w 

przedmiotach 

codziennego użytku, 

odwołując się do 

właściwości tych 

substancji 

(6.5.) 

kruchych, 

plastycznych i 

sprężystych 

materiałów 

sprężystych i 

plastycznych 

47. 
Właściwości 

cieczy 

• prezentuje na modelu 

drobinowym 

właściwości cieczy 

(kształt i ściśliwość) 

(3.6.) 

• podaje przykłady 

ruchu drobin w 

cieczach (dyfuzja) oraz 

przedstawia te zjawiska 

na modelu lub 

schematycznym 

rysunku 

(3.7.) 

• wymienia 

podstawowe 

właściwości 

cieczy 

• wyjaśnia, 

dlaczego niektóre 

owady mogą 

poruszać się po 

powierzchni 

wody 

• prezentuje na 

modelu 

drobinowym 

właściwości 

cieczy 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

zjawisko dyfuzji 

w cieczach 

• przeprowadza 

doświadczenie 

ilustrujące 

zjawisko dyfuzji 

w cieczach 

48. 

Właściwości 

gazów 

• prezentuje na modelu 

drobinowym 

właściwości gazów 

(kształt i ściśliwość) 

(3.6.) 

• wymienia 

podstawowe 

właściwości 

gazów 

• identyfikuje 

powietrze jako 

mieszaninę 

gazów, podaje 

przykłady gazów 

• prezentuje na 

modelu 

drobinowym 

właściwości 

gazów 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

zjawisko dyfuzji 

w gazach 

• przeprowadza 

doświadczenie 

ilustrujące 

zjawisko dyfuzji 

w gazach 



• podaje przykłady 

ruchu drobin w gazach 

(dyfuzja) oraz 

przedstawia te zjawiska 

na modelu lub 

schematycznym 

rysunku 

(3.7.) 

49. 
Temperatura i 

wpływ jej 

zmian na 

niektóre 

substancje 

• obserwuje proste 

doświadczenia 

wykazujące 

rozszerzalność cieplną 

ciał stałych oraz 

przeprowadza, na 

podstawie instrukcji, 

doświadczenia 

wykazujące 

rozszerzalność cieplną 

gazów i cieczy 

(3.8.) 

• podaje przykłady 

występowania i 

wykorzystania 

rozszerzalności cieplnej 

ciał w życiu 

codziennym, wyjaśnia 

zasadę działania 

termometru cieczowego 

(3.9.)  

• bada wpływ 

czynników, takich jak 

temperatura na 

przedmioty zbudowane 

z różnych substancji 

• podaje 

przykłady (z 

życia 

codziennego), 

które 

potwierdzają 

zjawisko 

rozszerzalności 

temperaturowej 

ciał stałych 

• podaje 

przykłady (z 

życia 

codziennego) 

potwierdzające 

zjawisko 

rozszerzalności 

temperaturowej 

cieczy i gazów 

• omawia 

zasadę 

działania 

termometru 

cieczowego 

• wyjaśnia, jak 

zachowują się 

ciała stałe, 

ciecze i gazy 

pod wpływem 

temperatury 

• wyjaśnia 

zjawisko 

gołoledzi w 

kontekście 

wpływu 

temperatury i jej 

zmian na różne 

materiały 



(6.6.) 

50. Metale i 

niemetale 

• identyfikuje, na 

podstawie 

doświadczenia, ciała 

(substancje) dobrze i 

słabo przewodzące 

ciepło 

(6.3.) 

• wymienia 

przykłady 

metali i 

niemetali 

• podaje 

przykłady 

zastosowania 

metali i niemetali 

w życiu 

człowieka 

• 

charakteryzuje 

właściwości 

metali i 

niemetali 

• wyjaśnia 

pojęcia: 

izolatory i 

przewodniki 

elektryczności 

• wyjaśnia 

pojęcie: metale 

szlachetne, 

wymienia 

przykłady oraz 

ich 

zastosowania 

51. Co to jest 

mieszanina? 

Rodzaje 

mieszanin 

• odróżnia mieszaniny 

jednorodne od 

niejednorodnych, 

podaje przykłady takich 

mieszanin z życia 

codziennego 

(14.5.) 

• wyjaśnia 

pojęcie: 

mieszanina, 

podaje 

przykłady 

mieszanin 

• rozróżnia 

mieszaniny 

jednorodne i 

niejednorodne, 

podaje przykłady 

• wykonuje 

doświadczenia, 

na podstawie 

których 

rozróżnia 

mieszaniny 

jednorodne i 

niejednorodne 

• wyjaśnia, 

czym są stopy 

metali, podaje 

przykłady i ich 

zastosowania 

  

52. Sposoby 

rozdzielania 

mieszanin 

• proponuje sposoby 

rozdzielania mieszanin 

jednorodnych i 

niejednorodnych 

(filtrowanie, 

odparowanie, 

przesiewanie) 

(14.6.) 

• przeprowadza 

doświadczenie 

polegające na 

przesiewaniu 

mieszaniny 

• wymienia 

przykłady 

rozdzielania 

mieszanin 

• 

przeprowadza 

doświadczenie 

polegające na 

filtrowaniu 

mieszaniny 

• dobiera sposób 

rozdzielania 

mieszanin do 

podanych 

przykładów 

mieszanin 

• przeprowadza 

doświadczenia 

polegające na 

odparowaniu 

mieszaniny 

53. 
Powstawanie 

roztworów 

wodnych 

• odróżnia pojęcia: 

rozpuszczanie i 

topnienie, podaje 

przykłady tych zjawisk 

z życia codziennego 

(14.2.) 

• bada doświadczalnie 

czynniki wpływające 

na rozpuszczanie 

substancji: temperatura, 

• przygotowuje 

według 

instrukcji 

roztwór wodny, 

np. woda z 

cukrem lub solą 

• wyjaśnia, 

czym jest i jak 

powstaje 

roztwór 

• sprawdza 

doświadczalnie 

czynniki 

wpływające na 

rozpuszczanie 

substancji w 

rozpuszczalniku 

• wyjaśnia, 

czym różni się 

roztwór 

nasycony od 

nienasyconego 

• wyjaśnia, 

czym jest 

zawiesina 

• wyjaśnia 

znaczenie 

roztworów 

wodnych dla 

przyrody 

• przeprowadza 

doświadczenie 

ilustrujące 

proces 

krystalizacji, 

wyjaśnia, na 

czym polega 

krystalizacja 



mieszanie 

(14.3.) 

• podaje i bada 

doświadczalnie 

czynniki wywołujące 

topnienie i krzepnięcie 

(temperatura) oraz 

parowanie i skraplanie 

(temperatura, ruch 

powietrza, rodzaj 

cieczy, wielkość 

powierzchni) 

(14.4.) 

54. Tlen w 

przemianach 

chemicznych 

• bada wpływ 

czynników, takich jak: 

woda, powietrze na 

przedmioty zbudowane 

z różnych substancji 

(6.6.) 

• podaje przykłady 

przemian 

nieodwracalnych: 

korozja, ścinanie białka 

(14.1.) 

• wymienia 

warunki, w 

których 

dochodzi do 

korozji 

• podaje 

przykłady 

zabezpieczania 

przedmiotów 

przed korozją 

• wykazuje 

doświadczalnie, 

że tlen jest 

czynnikiem 

warunkującym 

spalanie 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

utlenianie, 

podaje 

przykłady 

utleniania 

• wyjaśnia 

różnice między 

spalaniem a 

utlenianiem 

• definiuje 

pojęcie: reakcja 

chemiczna, 

podaje 

przykłady 

55. i 56.• Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu IV. 

V. Co każdy Polak wiedzieć powinien 

57. Miejsce 

Polski w 

Europie 

 

• lokalizuje na mapie 

Europy: Polskę oraz 

państwa sąsiadujące z 

Polską i ich stolice 

(7.6.) 

• określa 

położenie Polski 

w Europie  

• wymienia 

nazwy państw 

sąsiadujących z 

Polską 

• wskazuje na 

mapie Europy 

państwa 

sąsiadujące z 

Polską, 

nazywa ich 

stolice 

• wskazuje na 

mapie granice 

Polski z 

państwami 

sąsiadującymi 

• analizuje dane 

zawarte w tabeli 

dotyczące 

granic lądowych 

i morskich 

Polski 

• wykonuje 

prezentacje lub 

plakat na temat 

Polski 



• wskazuje 

Polskę na mapie 

Europy 

58. Podział 

administracyjn

y Polski 

 • podaje nazwę 

województwa, 

powiatu, gminy, 

w której 

mieszka i w 

których 

położona jest 

jego szkoła 

• podaje nazwy 

stanowisk osób 

reprezentujących 

władze lokalne 

• analizuje 

wykresy 

dotyczące 

powierzchni i 

liczby ludności 

w Polsce 

• wyjaśnia, na 

czym polega 

trójstopniowy 

podział 

administracyjny 

w Polsce 

• przeprowadza 

wywiad z osobą 

reprezentującą 

gminę ucznia 

59. Niziny, 

wyżyny i góry, 

czyli mapa 

hipsometryczn

a Polski 

 

rozpoznaje na mapie 

hipsometrycznej niziny, 

wyżyny i góry. 

(7.1.) 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie Polski 

pasy 

ukształtowania 

terenu 

• wyjaśnia 

przyczynę 

pasowości 

ukształtowania 

terenu w Polsce 

• 

charakteryzuje 

pasy 

ukształtowania 

terenu w 

Polsce 

• opisuje 

krajobraz 

swojego miejsca 

zamieszkania 

• przygotowuje 

makietę 

ukazującą 

formy 

ukształtowania 

terenu w Polsce 

60. Poznajemy 

skały 

występujące w 

Polsce 

• rozpoznaje i nazywa 

skały typowe dla 

miejsca zamieszkania: 

piasek, glina i inne 

charakterystyczne dla 

okolicy 

(4.13.) 

• bada wpływ gleby na 

przedmioty zbudowane 

z różnych substancji 

(6.6.) 

• podaje nazwy 

rodzajów skał, 

podaje po jeden 

lub dwa 

przykłady 

• rozróżnia 

wybrane rodzaje 

skał 

• podaje 

przykłady 

zastosowań 

różnych skał 

• dokonuje 

podziału skał 

ze względu na 

różne kryteria 

podziału, 

podaje 

przykłady 

• identyfikuje 

skały 

występujące w 

okolicy szkoły i 

miejsca 

zamieszkania 

• przeprowadza 

doświadczenie 

ilustrujące 

wpływ gleby na 

różne substancje 

(np. papier, 

plastik, drewno, 

metal, szkło) 

61. Rodzaje 

gleb w Polsce 

 

• opisuje glebę jako 

zbiór składników 

nieożywionych i 

ożywionych, wyjaśnia 

znaczenie organizmów 

glebowych i próchnicy 

• podaje nazwy 

rodzajów gleb w 

Polsce, 

podaje jeden lub 

dwa przykłady 

• omawia 

powstawanie 

gleby 

• przeprowadza 

doświadczenie 

ilustrujące wpływ 

• dokonuje 

podziału gleb 

w Polsce ze 

względu na 

kryterium 

żyzności 

• wyjaśnia 

szkodliwość 

niszczenia gleb 

dla przyrody 

• identyfikuje 

gleby 

występujące w 

okolicy szkoły i 

miejsca 

zamieszkania 



w odniesieniu do 

żyzności gleby 

(4.14.)  

• bada wpływ takich 

czynników jak gleba na 

przedmioty zbudowane 

z różnych substancji 

(6.6.) 

gleby na różne 

substancje 

podziału, 

podaje 

przykład 

• wyjaśnia 

znaczenie 

organizmów 

glebowych i 

próchnicy w 

odniesieniu do 

żyzności gleby 

62. Szata 

roślinna w 

Polsce 

 • wymienia 

rodzaje lasów 

iglastych i 

liściastych 

występujących 

w Polsce 

• rozpoznaje 

podstawowe 

gatunki drzew 

• odczytuje z 

mapy miejsca o 

największej i 

najmniejszej 

lesistości w 

Polsce 

• charakteryzuje 

bór jako typ lasu, 

który dominuje w 

Polsce 

• 

charakteryzuje 

typy lasów w 

Polsce 

• wymienia i 

charakteryzuje 

gatunki roślin 

antropogeniczny

ch 

• przygotowuje 

prezentację lub 

plakat o 

wybranym typie 

lasu 

63. Rzeki 

Polski 

• rozróżnia i opisuje 

rodzaje wód 

powierzchniowych 

(4.9.) 

• wymienia i 

charakteryzuje czynniki 

warunkujące życie w 

wodzie 

(4.10.) 

• obserwuje i nazywa 

typowe rośliny i 

zwierzęta żyjące w 

jeziorze lub rzece, 

opisuje przystosowania 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie główne 

rzeki Polski 

• odczytuje z 

mapy Polski 

nazwy rzek – 

dopływów Wisły 

i Odry 

• wskazuje i 

charakteryzuje: 

górny, 

środkowy i 

dolny bieg 

rzeki 

• wyjaśnia, 

dlaczego w 

dolnym biegu 

rzeki panują 

najlepsze 

warunki do 

życia 

organizmów 

 



ich budowy 

zewnętrznej i czynności 

życiowych do 

środowiska życia 

(4.11.) 

64. Jeziora w 

Polsce 

• rozróżnia i opisuje 

rodzaje wód 

powierzchniowych 

(4.9.) 

• wymienia i 

charakteryzuje czynniki 

warunkujące życie w 

wodzie 

(4.10.) 

• obserwuje i nazywa 

typowe rośliny i 

zwierzęta żyjące w 

jeziorze lub rzece, 

opisuje przystosowania 

ich budowy 

zewnętrznej i czynności 

życiowych do 

środowiska życia 

(4.11.) 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie 

największe 

jeziora Polski 

• wymienia typy 

jezior 

występujących w 

Polsce, 

wskazuje na 

mapie Polski 

pojezierza 

• na dowolnym 

przykładzie 

omawia proces 

powstawania 

jeziora 

• wyjaśnia 

związek między 

obszarem 

zlodowaceń a 

występowaniem 

jezior Polsce 

 

65. i 66.• Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu V.  

VI. Co warto wiedzieć o przyrodzie Polski? Pobrzeża i pojezierza 

67. 
Słonowodne 

środowisko 

życia – 

warunki życia 

w Bałtyku 

• wymienia i 

charakteryzuje czynniki 

warunkujące życie w 

wodzie 

(4.10.) 

• wskazuje na 

mapie i 

wymienia 

nazwy państw 

leżących nad 

Bałtykiem 

• wskazuje na 

mapie rzeki 

wpadające do 

Bałtyku 

• wyjaśnia, 

dlaczego Bałtyk 

zaliczany jest do 

mórz słonawych 

• omawia 

warunki życia 

w Bałtyku 

• charakteryzuje 

czynniki 

warunkujące 

stopień 

zanieczyszczeni

a Bałtyku 

 



68. Glony 

żyjące w 

morzu 

charakteryzuje wybrane 

organizmy oceanu, 

opisując ich 

przystosowania w 

budowie zewnętrznej 

do życia na różnej 

głębokości 

(12.3.) 

opisuje plechę 

wybranego 

glonu żyjącego 

w Bałtyku 

wymienia nazwy 

grup glonów 

występujących na 

różnych 

głębokościach w 

morzu 

wyjaśnia 

przyczynę 

piętrowego 

występowania 

glonów w 

morzu, 

definiuje 

plechę 

omawia 

znaczenie 

glonów w 

przyrodzie i 

życiu człowieka 

 

69. Zwierzęta 

Bałtyku 

• charakteryzuje 

wybrane organizmy 

oceanu, opisując ich 

przystosowania w 

budowie zewnętrznej 

do życia na różnej 

głębokości 

(12.3.) 

• wymienia 

przykłady 

zwierząt 

żyjących w 

Bałtyku 

• charakteryzuje 

jednego lub 

dwóch 

przedstawicieli 

zwierząt 

żyjących w 

Bałtyku 

• wymienia 

przykłady ryb 

słodko- i 

słonowodnych, 

ssaków 

żyjących w 

Bałtyku 

• omawia 

budowę chełbii 

modrej 

• wyjaśnia, 

dlaczego w 

Bałtyku żyje 

mało 

przedstawicieli 

ssaków 

• przygotowuje 

informacje na 

temat ciernika i 

igliczni 

70. Krajobraz 

nadmorski 

 

• charakteryzuje 

krajobraz nadmorski, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie elementy 

krajobrazu 

charakterystycz

ne dla pobrzeży 

• opisuje typy 

wybrzeży: niskie 

i wysokie 

• podaje 

definicje: 

zatoki, 

mierzei, 

zalewu, wyspy 

i ruchomych 

wydm, 

opisuje, w jaki 

sposób powstał 

teren Żuław 

Wiślanych 

• przedstawia w 

dowolniej 

formie walory 

przyrodnicze 

Wolińskiego i 

Słowińskiego 

Parku 

Narodowego 

• przedstawia w 

dowolniej 

formie walory 

przyrodnicze 

Wolińskiego i 

Słowińskiego 

Parku 

Narodowego 

71. Życie ludzi 

nad Bałtykiem 

– gospodarka, 

przemysł i 

walory 

turystyczne 

• wymienia 

najważniejsze walory 

turystyczne 

największych miast 

Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem 

• wymienia i 

wskazuje na 

mapie 

największe 

miasta Polski 

położone nad 

• charakteryzuje 

główne zajęcia 

ludzi 

mieszkających 

nad Bałtykiem 

• 

charakteryzuje 

przemysł, 

który rozwinął 

się nad 

Bałtykiem 

• opisuje walory 

turystyczne 

miasta Gdańska 

• przygotowuje 

trasę wycieczki 

turystycznej po 

mieście 

Gdańsku 



Gdańska Gdańska 

(7.5.) 

• charakteryzuje 

krajobraz 

wielkomiejski, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

Bałtykiem 

  

 

72. Poznajemy 

glony 

słodkowodne 

• obserwuje i nazywa 

typowe rośliny żyjące 

w jeziorze, opisuje 

przystosowania ich 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

do środowiska życia 

(4.11.) 

• wymienia 

przykłady 

glonów 

słodkowodnych 

• rozróżnia glony 

jednokomórkowe

, kolonijne i 

wielokomórkowe 

• omawia 

budowę 

okrzemek 

• omawia 

znaczenie 

glonów 

• podaje różnice 

między glonami 

a roślinami 

 

73. 
Osobliwości 

przyrodnicze 

Pojezierza 

Mazurskiego 

• charakteryzuje 

krajobraz pojezierny, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• wskazuje na 

mapie 

Pojezierze 

Mazurskie, 

wskazuje i 

nazywa dwa 

największe 

jeziora 

mazurskie 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie miasta 

Pojezierza 

Mazurskiego 

• wymienia 

elementy 

krajobrazu 

charakterystyczn

e dla Pojezierza 

Mazurskiego 

• 

charakteryzuje 

przyrodę 

Mazur 

• charakteryzuje 

czynniki, które 

ukształtowały 

krajobraz 

Pojezierza 

Mazurskiego 

• opracowuje 

folder 

reklamujący 

przyrodę Mazur 

74. 
Wędrujemy po 

• charakteryzuje 

krajobraz pojezierny, 

• wskazuje na 

mapie 

• wymienia 

elementy 

• 

charakteryzuje 

• wyjaśnia 

termin: polska 

• opracowuje 

folder 



Pojezierzu 

Suwalskim 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

Pojezierze 

Suwalskie oraz 

jezioro Hańcza 

krajobrazu 

charakterystyczn

e dla Pojezierza 

Suwalskiego 

Puszczę 

Augustowską 

tajga reklamujący 

przyrodę 

Pojezierza 

Suwalskiego 

75. i 76.• Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu VI.  

VII. Co warto wiedzieć o przyrodzie Polski? Niziny i wyżyny 

77. Poznajemy 

Niziny 

Środkowopols

kie 

• charakteryzuje 

krajobraz nizinny, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie niziny 

Polski 

• charakteryzuje 

Nizinę 

Mazowiecką 

• opisuje 

warunki 

umożliwiające 

rozwój 

rolnictwa na 

Nizinie 

Śląskiej 

• wymienia 

czynniki 

wpływające na 

słabe 

przekształcenie 

przez człowieka 

Niziny 

Podlaskiej 

• przygotowuje 

prezentację na 

temat parków 

narodowych 

leżących na 

terenie Nizin 

Środkowopolski

ch 

78. Warszawa 

stolicą Polski 

• wymienia 

najważniejsze walory 

turystyczne 

największych miast 

Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem 

Warszawy 

(7.5.) 

• charakteryzuje 

krajobraz 

wielkomiejski, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• przedstawia 

krótko historię 

Warszawy 

• wymienia 

przykłady 

instytucji 

państwowych, 

które znajdują się 

w Warszawie 

• uzasadnia 

twierdzenie, że 

Warszawa jest 

centrum nauki 

i kultury w 

Polsce 

• charakteryzuje 

zabytki 

Warszawy 

• opracowuje 

trasę wycieczki 

turystycznej po 

Warszawie 

79. Puszcza 

Białowieska 

• charakteryzuje 

krajobraz nizinny, 

wskazuje go na mapie 

• wskazuje na 

mapie położenie 

Puszczy 

• wymienia 

przykłady 

gatunków roślin i 

• wyjaśnia, 

czym różni się 

Puszcza 

• omawia etapy 

powstawania 

Białowieskiego 

• przygotowuje 

prezentację na 

temat żubra 



(7.2.) 

• wymienia formy 

ochrony przyrody 

stosowane w Polsce, 

wskazuje na mapie 

parki narodowe, podaje 

przykłady rezerwatów 

przyrody, pomników 

przyrody i gatunków 

objętych ochroną 

(7.4.) 

Białowieskiej zwierząt 

charakterystyczn

ych dla Puszczy 

Białowieskiej 

Białowieska 

od innych 

kompleksów 

leśnych w 

Polsce 

Parku 

Narodowego 

80. Wyżyna 

Śląska – 

przemysł 

kontra dzika 

przyroda 

• charakteryzuje 

krajobraz 

przemysłowy, wskazuje 

go na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• wskazuje na 

mapie Wyżynę 

Śląską 

• wymienia 

antropogeniczne 

elementy 

krajobrazu 

Wyżyny 

Śląskiej 

• nazywa i 

wskazuje na 

mapie największe 

miasta Wyżyny 

Śląskiej 

 

• charakteryzuje 

przemysł tej 

wyżyny 

• wymienia 

naturalne 

elementy 

krajobrazu 

Wyżyny 

Śląskiej  

• 

charakteryzuje 

warunki życia 

ludzi na tym 

terenie 

• charakteryzuje 

przyrodę 

Wyżyny 

Śląskiej 

 

81. Wyżyna 

Lubelska: pola 

i wąwozy 

• charakteryzuje 

krajobraz rolniczy, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• wskazuje na 

mapie Wyżynę 

Lubelską 

• wymienia 

elementy 

krajobrazu 

Wyżyny 

Lubelskiej 

• wymienia 

rośliny 

uprawiane na 

Wyżynie 

Lubelskiej 

• 

charakteryzuje 

krajobraz 

Wyżyny 

Lubelskiej 

• wyjaśnia 

zależności 

istniejące 

między 

rodzajem skały, 

gleby a 

działalnością 

człowieka na 

danym terenie 

• przygotowuje 

ciekawostki na 

temat 

osobliwości 

przyrodniczych 

występujących 

na Wyżynie 

Lubelskiej 

82. Wyżyna 

Krakowsko- 

• charakteryzuje 

krajobraz wyżyny 

• wskazuje na 

mapie Wyżynę 

• nazywa i 

wskazuje na 

• 

charakteryzuje 

• uzasadnia 

celowość 

• przygotowuje 

ciekawostki na 



-Częstochow-

ska: skały i 

jaskinie 

wapiennej, wskazuje go 

na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

Krakowsko- 

-Częstochowską 

• wymienia 

elementy 

krajobrazu tej 

wyżyny 

mapie największe 

miasta Wyżyny 

• wyjaśnia, co to 

jest kras i w 

jakich warunkach 

obserwowane są 

zjawiska krasowe 

krajobraz 

Wyżyny 

Krakowsko-  

Częstochowski

ej 

utworzenia 

Ojcowskiego 

Parku 

Narodowego na 

terenie Wyżyny 

Krakowsko- 

-

Częstochowskie

j 

temat 

osobliwości 

przyrodniczych 

występujących 

na Wyżynie 

Krakowsko- 

-

Częstochowskie

j 

83. Walory 

turystyczne 

Krakowa 

• wymienia 

najważniejsze walory 

turystyczne 

największych miast 

Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem 

Krakowa 

(7.5.) 

• charakteryzuje 

krajobraz 

wielkomiejski, 

wskazuje go na mapie 

(7.2.) 

• przedstawia 

krótko historię 

Krakowa 

• wymienia 

przykłady 

zabytków 

Krakowa 

• uzasadnia 

twierdzenie, że 

Kraków jest 

centrum 

kultury w 

Polsce 

• charakteryzuje 

zabytki 

Warszawy 

• opracowuje 

trasę wycieczki 

turystycznej po 

Warszawie 

84. i 85.• Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu VII. 

VIII. Co warto wiedzieć o przyrodzie Polski? Góry 

86. Krajobraz 

Gór 

Świętokrzyski

ch – 

najstarszych 

gór Polski 

• charakteryzuje 

krajobraz gór, wskazuje 

go na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• wskazuje na 

mapie Góry 

Świętokrzyskie  

• odczytuje 

wysokości 

najwyższych 

szczytów gór 

• wyjaśnia, czym 

są i jak powstały 

gołoborza 

• podaje 

przykłady 

zjawisk 

krasowych 

występujących 

na terenie Gór 

Świętokrzyskic

h  

• omawia 

rozwój 

• wyjaśnia, jaki 

wpływ na 

wysokość gór 

ma ich wiek 

• przygotowuje 

prezentację na 

temat 

Świętokrzyskieg

o Parku 

Narodowego 



przemysłu na 

terenie gór 

87. Krajobrazy 

Sudetów: góry 

i przemysł 

• charakteryzuje 

krajobraz gór 

wysokich, wskazuje go 

na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• wskazuje na 

mapie Sudety 

• odczytuje 

wysokości 

najwyższych 

szczytów gór 

• charakteryzuje 

krajobraz 

Karkonoszy 

• wskazuje na 

mapie i określa 

na mapie 

położenie 

Kotliny 

Jeleniogórskiej 

i Kotliny 

Kłodzkiej 

• omawia 

wpływ 

człowieka na 

przyrodę 

Sudetów 

• charakteryzuje 

piętra 

roślinności 

występujące w 

Sudetach 

• przygotowuje 

prezentację na 

temat 

Karkonoskiego 

Parku 

Narodowego 

88. Krajobraz 

tatrzański 

• charakteryzuje 

krajobraz gór 

wysokich, wskazuje go 

na mapie 

(7.2.) 

• podaje przykłady 

zależności między 

cechami krajobrazu a 

formami działalności 

człowieka 

(7.3.) 

• wskazuje na 

mapie Tatry  

• odczytuje 

wysokości 

najwyższych 

szczytów gór 

• charakteryzuje 

krajobraz Tatr 

Wysokich 

• wyjaśnia 

pojęcia: turnie, 

granie, żleby, 

piargi 

• porównuje 

krajobraz Tatr 

Wysokich z 

krajobrazami 

Gór 

Świętokrzyskich 

i Sudetów 

• przygotowuje 

prezentację na 

temat 

Tatrzańskiego 

Parku 

Narodowego 

89. Pogoda w 

Tatrach 

• charakteryzuje 

krajobraz gór wysokich 

(7.2.) 

• wymienia 

dwie lub trzy 

cechy 

tatrzańskiej 

pogody 

• wie, jak należy 

wezwać pomoc 

w górach 

• wymienia 

zasady, których 

trzeba 

przestrzegać 

podczas 

wycieczek w 

góry 

• wie, jak się 

należy 

zachować 

podczas burzy 

w górach 

• wyjaśnia, jak 

powstaje wiatr 

halny oraz jaki 

wpływ na 

temperaturę 

powietrza ma 

wysokość nad 

poziomem 

• przygotowuje 

notatkę na temat 

pracy Górskiego 

Ochotniczego 

Pogotowia 

Ratunkowego 



morza 

90. Flora i 

fauna Tatr 

• charakteryzuje 

krajobraz gór 

wysokich, wskazuje go 

na mapie 

(7.2.) 

• wymienia formy 

ochrony przyrody 

stosowane w Polsce, 

wskazuje na mapie 

parki narodowe, podaje 

przykłady rezerwatów 

przyrody, pomników 

przyrody i gatunków 

objętych ochroną 

(7.4.) 

• podaje nazwy 

pięter 

roślinności 

występującej w 

Tatrach 

• wymienia 

przykłady 

zwierząt 

charakterystycz

nych dla Tatr 

• wymienia 

przykłady roślin 

charakterystyczn

ych dla każdego 

z pięter w 

Tatrach 

• wyjaśnia 

znaczenie 

piętra 

kosodrzewiny 

• podaje 

przystosowani

a wybranych 

gatunków 

zwierząt do 

życia w 

Tatrach 

• charakteryzuje 

piętra 

roślinności 

występujących 

w Tatrach 

 

91. i 92.• Utrwalenie wiadomości i sprawdzian z działu VIII.  

IX. Jak chronić przyrodę? 

93. Parki 

narodowe, 

krajobrazowe, 

rezerwaty 

przyrody 

• wymienia formy 

ochrony przyrody 

stosowane w Polsce, 

wskazuje na mapie 

parki narodowe, podaje 

przykłady rezerwatów 

przyrody 

(7.4.) 

• wymienia pięć 

lub sześć 

przykładów 

parków 

narodowych w 

Polsce 

• wymienia 

nazwy różnych 

form ochrony 

przyrody w 

Polsce 

• omawia 

rozmieszczenie 

parków 

narodowych w 

Polsce 

• 

charakteryzuje 

warunki 

konieczne do 

utworzenia 

parku 

narodowego 

• wyjaśnia cel 

tworzenia 

parków 

krajobrazowyc

h i rezerwatów 

przyrody 

• przygotowuje 

mapę Polski, na 

której 

umieszcza logo 

parków 

narodowych 

• przygotowuje 

prezentację na 

temat parku 

narodowego, 

krajobrazowego 

lub rezerwatu 

znajdującego się 

w pobliżu 

szkoły 

94. Użytki 

ekologiczne, 

pomniki 

• wymienia formy 

ochrony przyrody 

stosowane w Polsce, 

• wymienia 

nazwy różnych 

form ochrony 

• wymienia 

przykłady roślin i 

zwierząt 

• wyjaśnia, 

czym są 

pomniki 

• wyjaśnia, 

czym różni się 

ochrona 

 



przyrody, 

ochrona 

gatunkowa 

pomników przyrody i 

gatunków objętych 

ochroną, 

występujących w 

najbliższej okolicy 

(7.4.) 

 

przyrody w 

Polsce 

będących w 

Polsce pod 

ochroną 

przyrody, 

użytki 

ekologiczne, 

ochrona 

gatunkowa 

gatunkowa 

ścisła od 

częściowej 

95. Utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu IX.  

96. Sprawdzian kompetencji po klasie 5. 

97. Podsumowanie nauki przyrody w klasie 5. 

 

WYMAGANIA KONIECZNE – ocena dopuszczająca WYMAGANIA PODSTAWOWE – ocena dostateczna WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE – ocena 

dobra 

WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE – ocena bardzo dobra WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE – ocena celująca 

ZASADY  OCENIANIA  KLASA6 
NAZWA 

DZIAŁU W 

PODRĘCZN

IKU 

NUMER I TEMAT 

LEKCJI 

WYMAGANIA  

Z PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

WYMAGA

NIA 

KONIECZN

E  

Ocena 

dopuszczają

ca 
Uczeń: 

WYMAGANI

A 

PODSTAWO

WE 

Ocena 

dostateczna 
Uczeń: 

WYMAGANIA 

ROZSZERZAJ

ĄCE 

Ocena           

dobra 
Uczeń: 

WYMAGANIA 

DOPEŁNIAJĄ

CE 

Ocena                

bardzo dobra 
Uczeń: 

WYMAGANI

A 

WYKRACZA

JĄCE 

Ocena         

celująca 
Uczeń: 

 1. O czym będziemy mówić na lekcjach przyrody w klasie 6? Omówienie głównych celów, zakresu treści i umiejętności programowych przeznaczonych do realizacji 

w klasie 6, przedstawienie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody. 

 

I. Jak 

widzimy i 

słyszymy? 

 

 

2. Poznajemy wybrane 

zjawiska świetlne 

8. Organizm człowieka. 

Uczeń: 10) porównuje 

prędkości rozchodzenia się 

światła na podstawie zjawisk 

przyrodniczych, doświadczeń 

lub pokazów. 11. Ziemia we 

Wszechświecie. Uczeń: 4) 

bada doświadczalnie 

prostolinijne rozchodzenie się 

światła i jego konsekwencje 

• podaje 

przykłady 

naturalnych i 

sztucznych źródeł 

światła 

• wymienia 

przykłady 

warunków 

wpływających na 

dobre widzenie 

• rozpoznaje na 

schematach 

zjawiska: 

odbicia, 

rozpraszania 

pochłaniania i 

światła, 

załamania się 

promieni 

świetlnych 

• wie, że światło 

rozchodzi się po 

liniach prostych, 

podaje przykłady, 

które to 

potwierdzają  

 

• wyjaśnia 

zjawiska: odbicia, 

rozpraszania, 

pochłaniania i 

światła, załamania 

się promieni 

świetlnych 

 

• nazywa 

przyrządy, w 

działaniu których 

wykorzystano 

zjawiska odbicia i 

załamania światła 



np. camera obscura, cień; 5) 

bada zjawisko odbicia światła: 

od zwierciadeł, powierzchni 

rozpraszających, elementów 

odblaskowych 

przedmiotów 

 

 

3.Jak powstaje tęcza? 8. Organizm człowieka. 

Uczeń: 10) porównuje 

prędkości rozchodzenia się 

światła na podstawie zjawisk 

przyrodniczych, doświadczeń 

lub pokazów 

• wie, że światło 

białe składa się 

kilku kolorów; • 

wymienia w 

kolejności kolory 

tęczy 

• przeprowadza 

obserwacje 

przejścia światła 

białego przez 

pryzmat 

• podaje warunki 

powstawania tęczy 

• rysuje schemat 

przejścia światła 

białego przez 

pryzmat 

• wyjaśnia zjawisko 

rozszczepienia 

światła 

 

• udowadnia, że 

światło białe 

składa się z wielu 

barw widmowych 

4. Jak rozchodzą się 

dźwięki? 

8. Organizm człowieka. 

Uczeń: 8)wskazuje rodzaje 

źródeł dźwięku, bada 

doświadczalnie zależność 

powstającego dźwięku od. np. 

naprężenia i długości struny;9) 

bada rozchodzenie się 

dźwięków w powietrzu i 

ciałach stałych; 10) porównuje 

prędkości rozchodzenia się 

dźwięku na podstawie zjawisk 

przyrodniczych, doświadczeń 

lub pokazów 

• podaje 

przykłady źródeł 

dźwięków  

• podaje 

przykłady 

świadczące o 

tym, że dźwięki 

rozchodzą się w 

różnych 

ośrodkach 

• wykonuje 

doświadczenie 

ilustrujące 

przenoszenie 

dźwięków przez 

ciała stałe, 

porównuje 

prędkości 

rozchodzenia się 

dźwięków na 

podstawie zjawisk 

przyrodniczych, 

doświadczeń lub 

pokazów 

• wyjaśnia sposób 

rozchodzenia się 

dźwięków 

• projektuje i 

wykonuje 

doświadczenie 

ilustrujące 

przenoszenie 

dźwięków przez 

różne ośrodki: 

ciała stałe, 

powietrze itp. 

5. i 6. Utrwalenieisprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po dziale I Jak widzimy i słyszymy? 

7. Gwiazdy, planety i 

planetoidy 

 

11. Ziemia we 

Wszechświecie. Uczeń: 3) 

wyjaśnia założenia teorii 

heliocentrycznej Mikołaja 

Kopernika 

• wie, czego 

dokonał M. 

Kopernik 

• identyfikuje 

Słońce jako 

gwiazdę 

najbliższą Słońcu 

 

• wskazuje 

różnice między 

gwiazdą a 

planetą 

• wyjaśnia różnice 

między teorią geo- i 

heliocentryczną 

• definiuje pojęcia: 

planetoidy, komety 

 

• wie, kim byli 

Galileusz i Kepler 

•wyjaśnia znaczenie 

teorii 

heliocentrycznej dla 

rozwoju nauki  

• definiuje 

pojęcie: rok 

świetlny  

8.Układ Słoneczny 11. Ziemia we 

Wszechświecie. Uczeń: 2) 

wymienia nazwy planet 

Układu Słonecznego i 

porządkuje je według 

odległości od Słońca 

• wie, że Ziemia 

jest 3. planetą 

Układu 

Słonecznego 

• wyjaśnia, 

dlaczego na 

Ziemi panują 

warunki 

umożliwiające 

życie  

• wymienia w 

kolejności planety 

Układu 

Słonecznego 

• identyfikuje 

Księżyc jako 

• wymienia typy 

planet i podaje 

przykłady 

• rozróżnia fazy 

Księżyca 

• charakteryzuje 

warunki panujące 

na Księżycu 



naturalnego satelitę 

Ziemi 

II. Jakie jest 

miejsce 

Ziemi we 

wszechświeci

e? 

9. Człowiek odkrywa 

kosmos 

 • podaje nazwisko 

Polaka, który 

odbył podróż 

kosmiczną  

• wymienia 

przykłady 

pojazdów i 

urządzeń, które 

człowiek 

wysyłał w 

kosmos 

• wymienia 

przykłady 

astronautów i ich 

dokonania w 

kosmosie 

• wyjaśnia 

znaczenie lotów 

kosmicznych dla 

rozwoju nauki 

• wyjaśnia 

znaczenie skrótu 

NASA, 

przygotowuje 

informacje na 

temat działalności 

NASA 

10.Kształt, obwód, masa i 

ciężar, czyli kilka faktów na 

temat Ziemi 

11. Ziemia we 

Wszechświecie. 

Uczeń:1)opisuje kształt Ziemi 

z wykorzystaniem jej modelu 

– globusa 

• identyfikuje 

globus jako model 

Ziemi 

• wskazuje na 

globusie: równik, 

bieguny 

• wyjaśnia, jak 

działa siła 

grawitacji 

• wyjaśnia, 

czym jest oś 

ziemska 

• wyjaśnia różnice 

między masą o 

ciężarem 

• podaje jednostki 

masy i ciężaru 

• wyjaśnia, co to 

jest pole 

grawitacyjne 

 

11. Jak określić położenie 

obiektu geograficznego na 

kuli ziemskiej? 

12. Lądy i oceany. Uczeń: 1) 

wskazuje na globusie: 

bieguny, równik, południk 

zerowy i 1800, półkule, 

kierunki główne; 2) wskazuje 

na mapie świata, równik, 

południk zerowy i 1800, 

bieguny 

• rozróżnia i 

wskazuje na 

globusie: 

równoleżniki i 

południki, 

kierunki główne 

• wskazuje na 

mapie świata, 

równik, 

południk 

zerowy i 1800, 

bieguny, 

kierunki 

główne, półkule 

• rozróżnia 

siatkę 

geograficzna i 

kartograficzną 

• określa z pomocą 

nauczyciela 

współrzędne 

geograficzne 

• podaje cechy 

równoleżników i 

południków 

 

• samodzielnie 

określa 

współrzędne 

geograficzne oraz 

na podstawie 

współrzędnych 

geograficznych 

odnajduje punkty 

na mapie lub 

globusie 

 

12.Gdzie leży Rzym, a 

gdzie Krym? 

12. Lądy i oceany. Uczeń: 1) 

wskazuje na globusie: 

bieguny, równik, południk 

zerowy i 1800, półkule, 

kierunki główne; 2) wskazuje 

na mapie świat: kontynenty, 

równik, południk zerowy i 

1800, bieguny 

• określa 

położenie punktu 

względem 

równika (półkula 

północna i 

południowa) 

• określa 

położenie 

punktu 

względem 

równika i 

południka O0 

(półkula 

północna i 

• określa 

współrzędne 

geograficzne 

 

• samodzielnie 

określa 

współrzędne 

geograficzne oraz 

na podstawie 

współrzędnych 

geograficznych 

odnajduje punkty 

• dzieli stopnie na 

minuty przy 

określaniu 

współrzędnych 

geograficznych 



południowa, 

zachodnia i 

wschodnia) 

na mapie lub 

globusie 

13.Dzień i noc skutkiem 

ruchu obrotowego Ziemi 

 

11. Ziemia we 

Wszechświecie. Uczeń: 7) 

odnajduje zależność między 

ruchem obrotowym Ziemi a 

zmianą dnia i nocy; 6) 

prezentuje za pomocą modelu 

ruch obrotowy Ziemi 

• wyjaśnia, 

dlaczego na Ziemi 

następują po sobie 

dzień i noc 

 

• wie, że Ziemia 

obraca się z 

zachodu na 

wschód, 

demonstruje to 

na globusie 

• wyjaśnia, 

dlaczego w Polsce 

mamy czas letni i 

zimowy 

• identyfikuje strefy 

czasowe jako 

skutek obrotowego 

ruchu Ziemi 

 

   

14. Pory roku skutkiem 

krążenia Ziemi wokół 

Słońca 

11. Ziemia we 

Wszechświecie. Uczeń: 8) 

wykazuje zależność między 

ruchem obiegowym Ziemi a 

zmianami pór roku; 6) 

prezentuje za pomocą modelu 

ruch obiegowy Ziemi 

• wymienia daty 

pierwszych dni 

kalendarzowych 

pór roku  

• wskazuje na 

mapie świata 

położenie stref 

oświetleniowyc

h 

• wyjaśnia 

pojęcia: 

równonoc 

wiosenna i 

jesienna, 

przesilenie 

letnie i zimowe 

• wyjaśnia różnice 

w oświetleniu 

różnych stref na 

świecie 

• wyjaśnia, jak się 

zmienia oświetlenie 

kuli ziemskiej w 

ciągu roku 

• wyjaśnia pojęcie 

rok przestępny 

 

15. i 16. Utrwalenieisprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po dziale IIJakie jest miejsce Ziemi we wszechświecie? 

III. Lądy  

i oceany 

17.Położenie oceanów i 

kontynentów na kuli 

ziemskiej 

 

12. Lądy i oceany. Uczeń: 1) 

lokalizuje kontynenty, oceany 

i określa ich położenie 

względem równika i 

południka zerowego; 2) 

wskazuje na mapie świat: 

kontynenty, równik, południk 

zerowy i 1800, bieguny 

• wskazuje na 

globusie i na 

mapie kontynenty 

świata  

• wskazuje na 

globusie i na 

mapie oceany 

świata 

• wyjaśnia 

pojęcie 

wszechocean 

• wskazuje na 

mapie umowną 

granicę między 

Europą i Azją 

• wyjaśnia nazwę 

Eurazja 

 

18.Krajobraz dna morza – 

fale, pływy i prądy morskie 

 • wskazuje na 

schemacie formy 

ukształtowania 

dna morskiego 

• charakteryzuje 

szelf 

kontynentalny 

• opisuje na 

schemacie 

długość i grzbiet 

fali 

• wyjaśnia sposób 

powstawania fali 

morskiej, prądów 

morskich 

• wyjaśnia zjawisko 

przypływów i 

odpływów 

• wyjaśnia 

przyczyny i 

sposób 

powstawania 

tsunami 

19.Strefy życia w morzu 12. Lądy i oceany. Uczeń: 3) 

charakteryzuje wybrane 

organizmy oceanu, opisując 

• wskazuje na 

schemacie strefy 

życia w morzu 

• omawia 

przystosowania 

zwierząt 

• charakteryzuje 

warunki życia w 

różnych strefach 

• charakteryzuje 

cechy ssaków 

umożliwiające im 

• przygotuje 

prezentację 

multimedialną na 



ich przystosowania w budowie 

zewnętrznej do życia na różnej 

głębokości 

• wymienia 

przykłady i 

zwierząt żyjących 

w różnych 

strefach morza 

żyjących w 

różnych strefach 

morza 

 

morza 

• omawia budowę 

polipa 

parzydełkowców 

życie w morzach temat życia w 

wybranej strefie 

morza 

20.Niezwykli mieszkańcy 

mórz i oceanów 

12. Lądy i oceany. Uczeń: 3) 

charakteryzuje wybrane 

organizmy oceanu, opisując 

ich przystosowania w budowie 

zewnętrznej do życia na różnej 

głębokości 

• wskazuje na 

mapie świata rafę 

koralową przy 

wybrzeżach 

Australii 

• wyjaśnia, 

dlaczego rafa jest 

„kolorowa” 

• charakteryzuje 

warunki życia i 

zwierzęta 

występujące na 

rafie koralowej  

• wyjaśnia sposób 

powstawania rafy 

koralowej 

• charakteryzuje 

ryby głębinowe 

 

• wyjaśnia pojęcie 

symbioza, podaje 

przykłady 

• omawia wpływ 

zanieczyszczeń 

mórz i oceanów 

na życie 

ekosystemów 

morskich 

21.Historia życia na Ziemi  • wyjaśnia źródła 

wiedzy o 

powstaniu życia 

na Ziemi  

•podaje warunki 

w jakich 

powstało życie 

na Ziemi 

• definiuje 

pojęcia: 

skamieliny i 

paleontolog 

•wyjaśnia jak 

powstała atmosfera 

zawierająca tlen 

• wymienia 

kolejność 

powstawania 

organizmów na 

Ziemi 

• wyjaśnia 

pojęcia: żywe 

skamieliny 

 

22. Z życia dinozaurów  • rozróżnia na 

schematach 

przykłady 

dinozaurów 

roślino- i 

mięsożernych 

• charakteryzuje 

przystosowania 

tyranozaura do 

drapieżnictwa 

• wymienia sposoby 

poruszania się 

dinozaurów 

• wymienia różnice 

między wybranymi 

grupami 

dinozaurów 

• charakteryzuje 

przystosowania 

dinozaurów 

roślinożernych do 

trawienia pokarmu 

roślinnego 

• przygotuje 

plakat na temat 

wybranego przez 

siebie gatunku 

dinozaura 

23.Wielkie odkrycia 

geograficzne 

12. Lądy i oceany. Uczeń: 4) 

opisuje przebieg największych 

wypraw odkrywczych, w 

szczególności Krzysztofa 

Kolumba i Ferdynanda 

Magellana 

• wymienia 

nazwiska 

podróżników, 

którzy dokonali 

ważnych odkryć 

geograficznych 

• omawia 

odkrycia K. 

Kolumba 

• wskazuje na 

mapie trasy 

wypraw 

wybranych 

podróżników 

• podaje przyczyny 

i skutki wielkich 

odkryć 

geograficznych 

• opisuje wyprawy 

Ferdynanda 

Magellana 

• charakteryzuje 

odkrycia Jamesa 

Cooka 

• przygotowuje 

informacje na 

temat odkryć 

geograficznych 

Barnarda Polaka 

24.i 25.  Utrwalenie i sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po dziale III Lądy i oceany. 

IV. Jakie 

krajobrazy 

spotka 

26.Klimat czynnikiem 

warunkującym życie na 

Ziemi 

 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

4) podaje przykłady 

współzależności między 

składnikami krajobrazu, 

• wymienia 2 

cechy klimatu na 

podstawie analizy 

diagramu 

• rozróżnia 

klimat od 

pogody 

• analizuje i 

odczytuje dane z 

diagramu 

klimatycznego 

• oblicza roczną 

amplitudę 

temperatury 

powietrza i średnią 

• wyjaśnia, jakie 

znaczenie ma 

znajomość 

prognozy pogody 



odkrywca 

świata?  

Część I 
 

zwłaszcza między klimatem 

(temp. powietrza, opady 

atmosferyczne) a 

rozmieszczeniem roślin i 

zwierząt 

klimatycznego • rysuje diagram 

klimatyczny na 

podstawie danych 

sumę rocznych 

opadów  

 

w różnych 

dziedzinach życia 

ludzi 

27.Strefy klimatyczne 

świata 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne 

• wskazuje na 

mapie świata 

wybrane 2 strefy 

krajobrazowe 

• wskazuje i 

nazywa na 

mapie świata 

strefy 

krajobrazowe 

• wyjaśnia 

przyczyny istnienia 

stref 

krajobrazowych na 

świecie 

•na podstawie 

diagramu 

klimatycznego 

identyfikuje strefy 

krajobrazowe na 

świecie 

 

28.W wilgotnym lesie 

równikowym 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne i przystosowanie 

do nich wybranych 

organizmów – lasu 

równikowego wilgotnego; 2) 

opisuje krajobrazy świata – 

lasu równikowego wilgotnego, 

rozpoznaje je na ilustracji oraz 

lokalizuje na mapie; 3) 

rozpoznaje i nazywa 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla lasu 

równikowego wilgotnego 

• wymienia 

podstawowe 

cechy klimatu 

wilgotnych lasów 

równikowych 

• wymienia 

przykłady roślin 

rosnących i 

uprawianych na 

terenie 

wilgotnych lasów 

równikowych 

 

• wskazuje na 

mapie świata 

tereny 

wilgotnych 

lasów 

równikowych 

• rozpoznaje na 

zdjęciach 

wybrane gatunki 

roślin  

• analizuje diagram 

klimatyczny  

• omawia budowę 

lasu równikowego  

• omawia 

przystosowania 

roślin do życia w 

wilgotnych lasach 

równikowych 

 

• definiuje epifity, 

podaje przykłady 

• uzasadnia, na 

przykładach, 

konieczność 

ochrony lasów 

równikowych 

• przedstawia rolę 

i znaczenie 

wilgotnych lasów 

równikowych w 

ekosystemie 

świata 

29.Las równikowy – 

współistnienie roślin, 

zwierząt i ludzi 

 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

3) rozpoznaje i nazywa 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla lasu 

równikowego wilgotnego 

• wymienia 

przykłady roślin 

rosnących w 

wilgotnych lasach 

równikowych 

 

• rozpoznaje na 

zdjęciach 

wybrane gatunki 

zwierząt 

• charakteryzuje 

życie ludzi na 

tym terenie 

• omawia 

przystosowania 

zwierząt do życia w 

wilgotnych lasach 

równikowych 

• uzasadnia, na 

przykładach, 

konieczność 

ochrony zwierząt 

żyjących w lasach 

równikowych 

• przedstawia rolę 

i znaczenie 

wilgotnych lasów 

równikowych w 

ekosystemie 

świata 

 

30. Wśród wysokich traw 

sawanny 

 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne i przystosowanie 

do nich wybranych 

organizmów – sawanny; 2) 

opisuje krajobrazy świata – 

sawanny, rozpoznaje je na 

ilustracji oraz lokalizuje na 

mapie; 3) rozpoznaje i nazywa 

• nazywa dwie 

pory roku na 

sawannie 

• identyfikuje 

sawannę jako 

formacje trawiastą 

• wskazuje na 

mapie świata 

sawannę 

afrykańską 

• nazywa i 

rozpoznaje na 

zdjęciach 

drzewa sawanny 

• analizuje diagram 

klimatyczny  

• omawia 

przystosowania 

roślin do życia na 

sawannie 

 

•porównuje klimat i 

roślinność 

wilgotnych lasów 

równikowych i 

sawanny 

afrykańskiej 

  



organizmy roślinne typowe 

dla sawanny 

31.W świecie największych 

zwierząt afrykańskiej 

sawanny 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

3) rozpoznaje i nazywa 

organizmy zwierzęce typowe 

dla sawanny 

• rozpoznaje na 

zdjęciach 

zwierzęta żyjące 

na sawannie 

• kwalifikuje 

zwierzęta do 

roślinożerców, 

drapieżników i 

padlinożerców 

• buduje łańcuch 

pokarmowy z 

organizmów 

sawanny 

• omawia 

przystosowania 

zwierząt do życia 

na sawannie 

• wyjaśnia rolę 

padlinożerców na 

sawannie  

• omawia wpływ 

warunków 

klimatycznych na 

życie ludzi na 

sawannie 

• na podstawie 

różnych źródeł 

wiedzy omawia 

przystosowania 

obronne i 

ochronne 

organizmów 

żyjących na 

sawannie 

 

 

 

 32.Jak przeżyć na pustyni? 13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne i przystosowani 

do nich wybranych 

organizmów – pustyni 

gorącej; 2) opisuje krajobrazy 

świata – pustyni gorącej, 

rozpoznaje je na ilustracji oraz 

lokalizuje na mapie; 3) 

rozpoznaje i nazywa 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla pustyni 

gorącej. 

• wymienia cechy 

pustyń  

• rozpoznaje na 

zdjęciach zwierząt 

żyjące na pustyni 

• wskazuje na 

mapie świata 

Saharę i 

pustynię Gobi 

• rozpoznaje i 

nazywa rodzaje 

pustyń 

 

• analizuje diagram 

klimatyczny  

• omawia 

przystosowania 

roślin i zwierząt do 

życia na pustyni 

• charakteryzuje 

życie ludzi na tym 

terenie 

 

 

• porównuje klimat 

i roślinność 

wilgotnych lasów 

równikowych, 

sawanny 

afrykańskiej i 

pustyni 

• przygotowuje 

prezentację 

multimedialną na 

temat życia 

pustyni 

33.Nad Morzem 

Śródziemnym 

7. Krajobrazy Polski i Europy. 

Uczeń: 7) opisuje krajobrazy 

wybranych obszarów Europy 

(śródziemnomorski), 

rozpoznaje je na ilustracji oraz 

lokalizuje na mapie 

• wskazuje strefę 

śródziemnomorsk

ą na mapie 

• podaje 

przykłady roślin 

uprawnych 

pochodzących z 

tej części świata 

• opisuje cechy 

klimatu 

śródziemnomors

kiego  

• podaje 

przykłady 

państw leżących 

nad Morzem 

Śródziemnym 

• omawia 

przystosowania 

roślin i zwierząt do 

życia w tej strefie 

 

• wyjaśnia pojęcie 

makia 

   

34.W kolebce starożytnych 

cywilizacji 

7. Krajobrazy Polski i Europy. 

Uczeń: 7) opisuje krajobrazy 

wybranych obszarów Europy 

(śródziemnomorski), 

rozpoznaje je na ilustracji oraz 

lokalizuje na mapie 

• wie, że nad 

Morzem 

Śródziemnym 

rozwinęły się 

starożytne 

cywilizacje 

• wyjaśnia, 

dlaczego strefę 

śródziemnomors

ką nazywa się 

kolebką 

cywilizacji 

europejskiej 

• podaje przykłady 

zabytków Grecji i 

Włoch 

• charakteryzuje 

życie ludzi na tym 

terenie 

 

• uzasadnia, 

dlaczego ten rejon 

świata jest 

atrakcyjny 

turystycznie 

• opisuje krajobraz 

wulkaniczny 

• przygotowuje 

album lub ulotkę 

informującą o 

atrakcjach 

turystycznych tej 

strefy 

 



35. i 36. Utrwaleniei sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po dziale IV Jakie krajobrazy spotka odkrywca świata? Część I. 

V. Jakie 

krajobrazy 

spotka 

odkrywca 

świata?  

Część II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. W górach wysokich 

 

 • identyfikuje 

Himalaje jako 

najwyższe góry 

świata 

 

• wskazuje na 

mapie świata 

Himalaje 

• wymienia w 

kolejności pietra 

roślinności w 

Himalajach 

•wymienia 

przykłady 

zwierząt 

żyjących w 

Himalajach 

• wyjaśnia pojęcia 

góry: wysokie, 

średnie i niskie 

• podaje 

przystosowania 

zwierząt do życia w 

górach wysokich 

• charakteryzuje 

zajęcia ludzi 

żyjących w Tybecie 

• przygotowuje 

informacje na 

temat wypraw w 

Himalaje, w tym 

wypraw polskich 

38. Alpy – najwyższe góry 

Europy 

7. Krajobrazy Polski i Europy. 

Uczeń: 7) opisuje krajobrazy 

wybranych obszarów Europy 

(alpejski), rozpoznaje je na 

ilustracji oraz lokalizuje na 

mapie 

• identyfikuje 

Alpy jako 

najwyższe góry 

Europy, wskazuje 

je na mapie 

Europy 

• opisuje cechy 

klimatu 

alpejskiego  

• wymienia w 

kolejności pietra 

roślinności w 

Alpach 

 

• analizuje diagram 

klimatyczny 

panujący w górach i 

w dolinach 

alpejskich 

• omawia 

przystosowania 

roślin i zwierząt do 

życia w Alpach 

 

• charakteryzuje 

życie ludzi na tym 

terenie, wyjaśnia, 

dlaczego na terenie 

Alp rozwinęła się 

turystyka 

 

• przygotowuje 

prezentację 

multimedialną na 

temat sportów 

zimowych 

uprawianych w 

Alpach 

39.Cztery pory roku w lesie 

liściastym 

 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do ich 

środowiska życia 7) 

rozpoznaje i nazywa warstwy 

lasu 

• wymienia nazwy 

warstw lasu 

• wymienia i 

rozpoznaje na 

zdjęciach 

przykłady 

organizmów 

żyjących w 

poszczególnych 

warstwach lasu 

• podaje 

przykłady 

łańcuchów 

pokarmowych 

funkcjonujących 

w lesie 

liściastym 

• wskazuje na 

mapie strefę lasów 

liściastych 

• charakteryzuje 

przystosowania 

organizmów do 

życia w tej strefie 

• wskazuje 

zależności między 

warunkami 

klimatycznymi a 

typem lasu 

•analizuje 

lesistość Europy i 

Ameryki 

Północnej na 

podstawie map 

tematycznych 

40.Na stepie, prerii i pampie 13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

• identyfikuje step 

jako formację 

• wskazuje na 

mapie świata 

• analizuje diagram 

klimatyczny  

• rozróżnia pojęcia: 

step, pampa i preria 

• porównuje 

warunki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Jak 

rozwija się 

życie w 

środowisku 

lądowym? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klimatyczne i przystosowania 

do nich wybranych 

organizmów – stepu; 2) 

opisuje krajobrazy świata – 

stepu, rozpoznaje je na 

ilustracji oraz lokalizuje na 

mapie; 3) rozpoznaje i nazywa 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla stepu 

trawiastą 

• wymienia 

przykłady roślin 

rosnących na 

stepach 

obszary strefy 

stepów 

• wymienia 

przykłady 

zwierząt 

żyjących na 

stepach 

• charakteryzuje 

przystosowania 

organizmów do 

życia na stepie 

• omawia życie 

ludzi na stepie 

• omawia, na czym 

polega gospodarcze 

wykorzystanie 

stepów 

klimatyczne i 

życie ludzi na 

stepie, pampie i 

prerii 

41. Życie w tajdze 

 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne i przystosowani 

do nich wybranych 

organizmów – tajgi; 2) opisuje 

krajobrazy świata – tajgi, 

rozpoznaje je na ilustracji oraz 

lokalizuje na mapie; 3) 

rozpoznaje i nazywa 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla tajgi 

• wymienia 

przykłady roślin i 

zwierząt tajgi 

• wyjaśnia pojęcie 

wiecznej 

zmarzliny 

 

• wskazuje na 

mapie świata 

obszary tajgi  

• rozpoznaje 

gatunki zwierząt 

żyjących w 

tajdze 

• analizuje diagram 

klimatyczny 

• charakteryzuje 

przystosowania 

organizmów do 

życia w tajdze  

• rozróżnia gatunki 

drzew iglastych 

tajgi 

 

• wyjaśnia, 

dlaczego tajga jest 

trudną i 

nieprzyjazną strefą 

dla życia ludzi 

 

42. Tundra krainą mchów i 

porostów 

 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne i przystosowani 

do nich wybranych 

organizmów – tundry; 2) 

opisuje krajobrazy świata – 

tundry, rozpoznaje je na 

ilustracji oraz lokalizuje na 

mapie; 3) rozpoznaje i nazywa 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla tundry 

• wymienia 

przykłady roślin i 

zwierząt tundry 

• wymienia 

cechy klimatu 

tundry 

• analizuje diagram 

klimatyczny 

• charakteryzuje 

przystosowania 

organizmów do 

życia w tundrze  

 

• omawia życie 

ludzi w tundrze 

• charakteryzuje 

bogactwa mineralne 

tundry 

 • przygotowuje 

prezentacje 

multimedialną na 

temat życia w 

tundrze 

43.Pustynie lodowe – strefa 

wiecznych mrozów 

13. Krajobrazy świata. Uczeń: 

1) charakteryzuje warunki 

klimatyczne i przystosowanie 

do nich wybranych 

organizmów – pustyni 

lodowej; 2) opisuje krajobrazy 

świata – pustyni lodowej, 

rozpoznaje je na ilustracji oraz 

lokalizuje na mapie; 3) 

rozpoznaje i nazywa 

• wskazuje na 

mapie świata 

Arktykę i 

Antarktydę 

• wymienia 

cechy klimatu 

pustyni lodowej 

• analizuje diagram 

klimatyczny 

• charakteryzuje 

przystosowania 

organizmów do 

życia na pustyni 

lodowej 

 

• omawia 

działalność ludzi w 

Arktyce i 

Antarktydzie  

• przedstawia 

prace polskich 

polarników w 

Arktyce i 

Antarktydzie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizmy roślinne i 

zwierzęce typowe dla pustyni 

lodowej 

44.i 45. Utrwaleniei sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po dziale V Jakie krajobrazy spotka odkrywca świata? Część II. 

46.Pierścienice i ślimaki – 

zwierzęta o miękkim ciele 

 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• opisuje budowę 

dżdżownicy i 

ślimaka 

winniczka 

• opisuje cechy 

miejsc 

występowania 

obu organizmów 

• omawia 

znaczenie 

dżdżownic dla 

środowiska 

• charakteryzuje 

przystosowania 

dżdżownicy do 

życia w glebie 

• wyjaśnia 

znaczenie śluzu 

pokrywającego 

ciało dżdżownicy i 

ślimaka winniczka 

• omawia sposoby 

rozmnażania 

dżdżownicy i 

ślimaka winniczka 

• omawia rolę 

dżdżownic w 

powstawaniu 

próchnicy 

47.Owady – zwierzęta 

wszystkich środowisk 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• opisuje schemat 

budowy owada 

• opisuje etapy 

rozwoju motyla 

• podaje 

przykłady 

pozytywnej i 

negatywnej roli 

owadów w 

przyrodzie i 

życiu człowieka 

• rozróżnia typy 

aparatów gębowych 

owadów 

• uzasadnia, 

dlaczego osy, 

pszczoły i mrówki 

zaliczane są do 

owadów 

społecznych 

• omawia rolę 

owadów w 

zwalczaniu 

innych owadów, 

zaliczanych do 

szkodników 

48.Pajęczaki – sprytni 

łowcy 

 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• opisuje schemat 

budowy pająka 

• identyfikuje 

kleszcze i 

świerzbowce 

jako pajęczaki, 

charakteryzuje 

miejsca ich 

występowania 

• podaje cechy 

przystosowawcze 

pajęczaków  

• opisuje sposoby 

zdobywania 

pożywienia przez 

pająki 

• prezentuje 

ciekawostki na 

temat różnych 

pajęczaków 

49.Płazy – zwierzęta dwóch 

środowisk 

 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• wyjaśnia, 

dlaczego płazy 

zalicza się do 

zwierząt dwóch 

środowisk 

 

• wymienia 

cechy 

przystosowujące 

płazy do życia 

na lądzie i życia 

w wodzie 

 

• omawia etapy 

rozwoju płazów 

• opisuje sposób 

zdobywania 

pokarmu przez 

płazy 

 

• porównuje cechy 

budowy kijanki i 

osobnika dorosłego 

płazów 

• podaje powody 

ochrony płazów  

50.Różnorodność w świecie 

płazów 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

• wymienia kilku 

przedstawicieli 

płazów 

• dzieli płazy na 

ogoniaste i 

bezogonowe 

• rozróżnia wybrane 

gatunki płazów 

podając ich cechy 

charakterystyczne 

• klasyfikuje płazy 

 

• przygotowuje 

ciekawostki na 

temat różnych, 

wybranych 



organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

gatunków płazów 

51.Jak gady przystosowały 

się do życia na lądzie? 

 

4. Najbliższa okolica. 

Uczeń:4) opisuje 

przystosowania budowy 

zewnętrznej i czynności 

życiowych organizmów 

lądowych do środowiska 

życia, na przykładach 

obserwowanych organizmów 

• opisuje budowę 

ciała jaszczurki 

• wymienia 

cechy 

przystosowujące 

gady do życia 

na lądzie 

• omawia etapy 

rozwoju gadów 

• opisuje sposób 

zdobywania 

pokarmu przez 

gady 

 

• porównuje cechy 

gadów z cechami 

płazów 

 

52.Przegląd gadów 4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• rozróżnia na 

zdjęciach i podaje 

cechy różniące 

zaskrońca i żmii 

zygzakowatej 

• wymienia 

przykłady 

gadów żyjących 

w Polsce 

• rozróżnia wybrane 

gatunki gadów 

podając ich cechy 

charakterystyczne 

• klasyfikuje gady 

 

• przygotowuje 

ciekawostki na 

temat różnych, 

wybranych 

gatunków gadów 

53.Życie w powietrzu, czyli 

kilka słów o ptakach 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• opisuje budowę 

ciała ptaka 

• wymienia 

cechy 

przystosowujące 

ptaki do lotu 

• wskazuje na 

zależność 

kształtów 

dziobów i 

kończyn od 

rodzaju 

pożywienia 

ptaków 

 

• rozróżnia typy 

piór i podaje ich 

znaczenie 

• opisuje budowę 

pióra ptasiego 

• wyjaśnia pojęcia i 

znaczenie dla 

ptaków: kości 

pneumatyczne, 

grzebień mostka, 

podwójne 

oddychanie, 

stałocieplność 

 

 

54.Różnorodność w świecie 

ptaków 

4. Najbliższa okolica. 

Uczeń:4) opisuje 

przystosowania budowy 

zewnętrznej i czynności 

życiowych organizmów 

lądowych do środowiska 

życia, na przykładach 

obserwowanych organizmów 

• wymienia 

przykłady ptaków 

należących do 2–

3 wybranych grup 

• podaje 

przykłady ptaków 

zimujących w 

Polsce i 

• wymienia 

przykłady 

gniazdowników 

i 

zagniazdownikó

w 

• charakteryzuje 

przystosowania 

• omawia rozwój 

ptaków 

• wyjaśnia pojęcia: 

gniazdowniki i 

zagniazdowniki 

• kwalifikuje 

gatunki ptaków do 

różnych grup 

• wyjaśnia, na 

przykładach, na 

czym polegają 

wędrówki ptaków 

• przedstawia 

informacje na 

temat kukułki 

jako ptaka 

odrzucającego 

jaja innym 

ptakom 



odlatujących do 

ciepłych krajów 

2–3 grup 

ptaków, np. 

drapieżnych, 

brodzących i 

ziarnojadów 

• charakteryzuje 

ptaki należące do 

nielotów 

 

 

55. Ssaki – niezwykła grupa 

zwierząt 

 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• wyjaśnia pojęcie 

ssaki 

• na przykładzie 

dowolnie 

wybranego ssaka 

podaje cechy jego 

budowy 

• wyjaśnia 

różnice 

uzębieniu 

ssaków 

roślinożernych i 

mięsożernych 

• omawia budowę 

skóry ssaka 

• podaje przykłady 

wytworów naskórka  

• charakteryzuje 

rozmnażanie i 

rozwój ssaków, 

wyjaśnia pojęcie 

owodniowce 

•  

56.Różnorodność w świecie 

ssaków 

 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• wymienia 

przykłady ssaków 

łożyskowych 

należących do 2–

3 wybranych grup 

 

• charakteryzuje 

przystosowania 

2–3 grup 

ssaków 

łożyskowych 

• wyjaśnia pojęcie 

ssaki łożyskowe 

• kwalifikuje 

gatunki ssaków do 

różnych grup 

 

• omawia 

przystosowania 

nietoperzy do lotu 

• przygotowuje 

ciekawostki na 

temat różnych, 

wybranych 

gatunków ssaków 

łożyskowych 

57. Czy miś koala jest na 

pewno misiem? 

4. Najbliższa okolica. Uczeń: 

4) opisuje przystosowania 

budowy zewnętrznej i 

czynności życiowych 

organizmów lądowych do 

środowiska życia, na 

przykładach obserwowanych 

organizmów 

• podaje 

przykłady ssaków 

należących do 

stekowców i 

torbaczy 

• charakteryzuje 

przystosowania 

kangura i 

kolczatki do 

życia 

• wyjaśnia pojęcia: 

stekowce i torbacze. 

Podaje cechy 

różniące je od 

ssaków 

łożyskowych 

• wyjaśnia, 

dlaczego koala nie 

jest misiem 

 

   

58. i 59.Utrwalenie i sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia po dziale VIJak rozwija się życie w środowisku lądowym? 

60. Globalne zagrożenia 

VII. Co grozi 

naszej 

planecie i jak 

ją chronić? 

5. Człowiek a środowisko. 

Uczeń: 5) podaje przykłady 

negatywnego wpływu 

środowiska na zdrowie 

człowieka 

• wymienia 3–4 

przykłady 

globalnych 

zagrożeń 

• wyjaśnia, jak 

doszło do 

powstania 

dziury ozonowej 

• wyjaśnia ,jak 

powstają 

kwaśne opady 

• wymienia skutki 

ocieplenia się 

klimatu 

• wyjaśnia, na 

przykładach, 

przyczyni 

wymierania i 

ginięcia niektórych 

gatunków roślin lub 

zwierząt 

 

61. Razem chrońmy Ziemię 5. Człowiek a środowisko. 

Uczeń: 3) proponuje działania 

• podaje sposoby 

działań mających 

• wymienia 

przykłady 

• wymienia i 

charakteryzuje 

• wyjaśnia, na czym 

polega 
 



sprzyjające środowisku 

przyrodniczemu 

na celu ochronę 

naszej planety 

alternatywnych 

źródeł energii 

wybrane programy 

mające na celu 

ochronę przyrody w 

Polsce i na świecie 

zrównoważony 

rozwój 

62.Międzynarodowe 

organizacje ratujące 

przyrodę 

5. Człowiek a środowisko. 

Uczeń: 3) proponuje działania 

sprzyjające środowisku 

przyrodniczemu 

• wyjaśnia, czym 

jest czerwona 

księga zwierząt 

• rozpoznaje 

symbole 

międzynarodow

ych organizacji 

działających na 

rzecz ochrony 

przyrody 

• podaje przykłady 

działalności 

Greenpeace 

• podaje przykłady i 

charakteryzuje 

działania 

proekologiczne 

podejmowane przez 

lokalne władze lub 

środowisko 

 

63. Utrwalenie wiadomości i umiejętności ucznia po dziale VII Co grozi naszej planecie i jak ją chronić? 

 

VIII. Przed 

nauką  

w 

gimnazjum. 

ABC 

mikroskopo

wania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Komórka komórce 

nierówna 

 

 • wie, że 

wszystkie 

organizmy 

zbudowane są z 

komórek 

• rozróżnia na 

schematach 

komórki: roślinną, 

zwierzęca i 

bakteryjną 

• podaje 

definicje 

komórki 

• nazywa 

elementy 

budujące 

komórkę 

roślinną i 

zwierzęcą  

• określa funkcje 

poszczególnych 

elementów komórki 

roślinnej i 

zwierzęcej 

• podaje różnice 

między komórka 

roślinna a 

zwierzęcą 

• charakteryzuje 

budowę komórki 

bakteryjnej 

 

65. Jak zbudowane są 

komórki grzybów 

 • wskazuje na 

schemacie 

komórkę grzyba, 

odróżnia ją od 

innych komórek 

• nazywa 

elementy 

budujące 

komórkę grzyba 

• podaje różnice 

między komórką 

grzyba a 

komórkami roślinną 

a zwierzęcą 

• wyjaśnia pojecie 

komórczak, podaje 

przykłady 

komórczaków 

 

66.Wykonujemy preparaty 

roślinne 

 • przygotowuje (z 

pomocą kolegi 

lub 

nauczyciela)prepa

rat mikroskopowy 

• samodzielnie 

przygotowuje 

preparat 

mikroskopowy 

• ustawia obraz 

w mikroskopie 

• wykonuje 

schematyczny 

rysunek oglądanego 

pod mikroskopem 

preparatu 

• samodzielnie 

opisuje wykonany 

rysunek 

 

67.Przegląd tkanek 

roślinnych. Część I 

 • przygotowuje 

mikroskop do 

obserwacji 

•prowadzi (z 

pomocą kolegi 

lub nauczyciela) 

obserwację 

mikroskopową 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

miękiszowej, 

wykonuje proste 

rysunki 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki okrywającej 

– skórki, wykonuje 

prosty rysunek 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki okrywającej 

– korka, wykonuje 

prosty rysunek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Przed  

nauką  

w 

gimnazjum. 

Badaj i 

doświadczaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tkanki 

miękiszowej 

68. Przegląd tkanek 

roślinnych. Część II 

 • przygotowuje 

mikroskop do 

obserwacji 

•prowadzi (z 

pomocą kolegi 

lub nauczyciela) 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

przewodzącej 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

przewodzącej, 

wykonuje proste 

rysunki 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

przewodzącej, 

odróżnia drewno i 

łyko, wykonuje 

prosty rysunek  

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

wzmacniającej, 

wykonuje prosty 

rysunek 

 

69.Przegląd tkanek 

zwierzęcych. Część I 

 

 • przygotowuje 

mikroskop do 

obserwacji 

•prowadzi (z 

pomocą kolegi 

lub nauczyciela) 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki mięśniowej 

gładkiej i 

poprzecznie 

prążkowanej 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

mięśniowej 

gładkiej i 

poprzecznie 

prążkowanej, 

wykonuje proste 

rysunki 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

nabłonkowej, 

wykonuje prosty 

rysunek 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki sercowej, 

wykonuje prosty 

rysunek 

 

70.Przegląd tkanek 

zwierzęcych. Część II 

 • przygotowuje 

mikroskop do 

obserwacji 

•prowadzi (z 

pomocą kolegi 

lub nauczyciela) 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki chrzęstnej i 

krwi  

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki 

chrzęstnej i 

krwi, wykonuje 

proste rysunki 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki kostnej, 

wykonuje prosty 

rysunek 

• samodzielnie 

prowadzi 

obserwację 

mikroskopową 

tkanki nerwowej, 

wykonuje prosty 

rysunek 

 

71.Dowiedz się więcej o 

budowie materii 

 • materia 

zbudowana jest z 

drobin 

 

• podaje 

przykłady 

pierwiastków i 

związków 

chemicznych 

• wyjaśnia, na czym 

polega reakcja 

chemiczna 

• przedstawia 

budowę atomu 

• definiuje: 

protony, 

elektrony, 

neutrony 

72. Prędkość to nie czary!  • potrafi 

przeprowadzić 

• oblicza 

prędkość 

• oblicza czas lub 

drogę, znając 

• poprawnie określa 

jednostki prędkości, 

 



 

 

 

 

X. Przed 

nauką w 

gimnazjum. 

Las 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Przed  

nauką  

w 

gimnazjum. 

Mapa 

doświadczenie 

związane z 

pomiarem 

prędkości biegu 

lub marszu 

według 

podanego wzoru 

pozostałe dane drogi lub czasu 

73. Obserwuj rośliny  • przygotowuje 

hodowlę cebuli do 

doświadczenia 

• przygotowuje 

doświadczenie 

ilustrujące 

przewodzenie 

substancji w 

roślinie 

• dokonuje analizy i 

obserwacji 

• wyciąga wnioski z 

doświadczeń 

• projektuje 

własne 

doświadczenia na 

dany temat 

74.Obserwuj zwierzęta  • zna i przestrzega 

zasad hodowli i 

obserwacji 

zwierząt 

• dokonuje 

obserwacji 

ślimaka 

winniczka, 

obserwuje jego 

reakcję na dotyk 

i odnajdywanie 

pokarmu 

• prowadzi hodowlę 

motyla 

• wyciąga wnioski z 

doświadczeń 

• projektuje 

własne 

doświadczenia na 

dany temat 

75.Zbadaj, jak 

zanieczyszczenia 

środowiska mogą 

wpłynąćna organizmy? 

 

 • przeprowadza 

proste 

doświadczenie 

według podanej 

instrukcji 

• przeprowadza 

obserwacje i 

określa wynik 

doświadczenia  

• wyciąga wnioski z 

doświadczeń 

• stawia hipotezy i 

określa sposoby 

weryfikacji ich 

 

76.Załóż własną mini 

dżunglę 

 • zakłada hodowlę 

dowolnie 

wybranej rośliny 

egzotycznej, np. 

cytryny  

• przeprowadza 

obserwacje i 

określa wynik 

doświadczenia 

• wyciąga wnioski z 

doświadczeń 

• stawia hipotezy i 

określa sposoby 

weryfikacji ich 

 

77.Las naturalny i 

gospodarczy 

 • podaje różnice 

między lasem 

naturalnym a 

gospodarczym 

• wymienia fazy 

rozwoju lasu 

• charakteryzuje 

fazy rozwoju lasu 

• wyjaśnia pojęcie 

nalot 

• identyfikuje i 

nazywa fazę 

rozwoju lasu 

rosnącego w 

okolicy szkoły lub 

domu 

 

78.Ile roślin rośnie w lesie?  • określa wiek 

drzewa na 

podstawie słoi 

przyrostu 

rocznego 

• określa wiek 

drzewa za 

pomocą miary 

krawieckiej 

• szacuje liczbę 

drzew przypadającą 

na 1 ha lasu 

• omawia metody, 

za pomocą których 

można określić 

wiek lasu, dobiera 

najlepszą metodę 

do podanego 

 



przykładu 

79.Mieszkańcy ściółki 

leśnej 

 • obserwuje 

zwierzęta żyjące 

w ściółce leśnej 

• nazywa 3–4 

zwierzęta żyjące 

w ściółce 

• charakteryzuje 

życie i funkcje 

pełnione przez 

mrówki w 

mrowisku 

• charakteryzuje 

życie wybranego 

przez siebie 

zwierzęcia żyjącego 

w ściółce leśnej 

 

80.Klimat lasu  • dokonuje 

pomiaru 

temperatury w 

lesie i na otwartej 

przestrzeni 

• dokonuje 

pomiaru 

opadów i siły 

wiatru w lesie 

• interpretuje 

wyniki pomiarów 

• wyciąga wnioski z 

przeprowadzonych 

doświadczeń 

 

81.Co nam daje las? 

 

 • podaje 

przykłady 

korzyści, jakie 

daje człowiekowi 

las 

• wyjaśnia, 

dlaczego las jest 

dobrym 

miejscem na 

wypoczynek 

• wyjaśnia i podaje 

przykłady symbiozy 

w lesie 

• wyjaśnia pojęcie 

transpiracja 
 

82.Co wiemy o lesie?  Utrwalenie w formie konkursu wiadomości o lesie. 

83. Z planem w ręku  • rozróżnia plan 

od mapy 

• odczytuje dane 

z planu 

miejscowości 

lub obiektu 

• podaje cechy 

planu 

• projektuje plan 

przykładowego 

budynku lub terenu 

wokół szkoły 

 

84. Palcem po mapie  • rozróżnia różne 

rodzaje map, 

wyjaśnia, w jakim 

celu ich używamy 

• odczytuje dane 

z mapy  

• podaje cechy 

mapy 

• analizuje 

informacje zawarte 

w różnych 

legendach map, 

podaje ich cechy 

wspólne 

 

85. Skala  • odczytuje 

skalepodane na 

mapach 

• wyjaśnia 

znaczenie skali na 

mapie 

• podaje 

odległość 

rzeczywistą na 

podstawie 

odległości na 

mapie, z 

uwzględnieniem 

skali mapy 

• klasyfikuje skale 

od najmniejszej do 

największej 

• projektuje zadania 

polegające na 

przeliczaniu skali 

 

86. Wysokie, głębokie, 

niezwykłe… 

 Utrwalenie umiejętności pracy z mapą. 

87.Wędrując śladami 

Magellana 

 • odnajduje na 

mapie świata 

miejsca związane 

z wyprawę 

• sprawnie 

odczytuje dane z 

mapy 

• wykorzystuje dane 

z różnych map 

hipsometrycznej i 

tematycznych  

• wykorzystuje 

współrzędne 

geograficzne do 

identyfikowania 

 



Magellana obiektów 

geograficznych na 

mapie 

88. Sprawdzian kompetencji po klasie 6. 

89.–91.Podsumowanie nauki przyrody w klasie 6. 

Kolumna zaznaczona kolorem zielonym zawiera treści powtórkowe, utrwalające wiadomości i umiejętności po szkole podstawowej z przyrody, przygotowujące ucznia do kontynuowania 

nauki w gimnazjum. 

WYMAGANIAKONIECZNE – ocena dopuszczająca 

 WYMAGANIAPODSTAWOWE – ocena dostateczna 

 WYMAGANIAROZSZERZAJĄCE – ocena dobra 

 WYMAGANIADOPEŁNIAJĄCE – ocena bardzo dobra 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE – ocena celująca 

 

 

 

 


