
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania przedmiotowego uczniów 

II etap edukacyjny obejmujący oddziały IV–VIII 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Waplewie 

przyroda 

(przedmiot) 

I. Ogólne warunki i sposób oceniania 

1. Szkoła ma spójne zasady oceniania osiągnięć uczniów. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne  

oraz końcowe. 

3. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie  

ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego uczniów określonymi  

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

II. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Osiągnięcia ucznia sprawdzane są za pomocą metod oraz narzędzi skonstruowanych  

z zachowaniem obiektywizmu, trafności i rzetelności. 

2. Ustala się metody oraz narzędzia sprawdzania i oceniania określone w poniższej tabeli: 

L.p. METODY NARZĘDZIA 

1) sprawdzanie ustne: 

a) pogadanka sprawdzająca, 

b) odpytywanie, 

c) testy ustne, 

d) prezentacje uczniowskie, 

e) egzamin ustny; 

2) sprawdzanie pisemne: 

a) test dydaktyczny/praca klasowa, 

b) diagnozy przedmiotowe, 

c) sprawdziany, 

d) kartkówki, 

e) dłuższe wypowiedzi pisemne, 

f) egzamin pisemny; 

3) projekty i badania uczniowskie: 

a) projekty zespołowe, 

b) testy praktyczne: w sytuacji 

naturalnej, w warunkach 

symulowanych, 

c) obserwacje, 

d) portfolio ucznia; 

 

4) 

 

metody pośrednie: 

a) kwestionariusze wywiadów  

i ankiet, 



b) skale postaw, 

c) arkusze obserwacyjne. 

 

3. Sprawdzanie pisemne obejmujące treści nauczania z ostatniego działu lub kilku jednostek 

lekcyjnych przeprowadza się według następujących zasad: 

1) o planowanej pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów co najmniej na tydzień przed jej 

przeprowadzeniem wpisując temat do dziennika lekcyjnego; 

2) przed zapowiedzianą pracą klasową, nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić lekcję 

powtórzeniową oraz przekazać informacje o wymaganiach; 

3) zapowiedziany przez nauczyciela sprawdzian pisemny (10 – 20 min.) może obejmować treść 

z trzech ostatnich lekcji; 

4) nauczyciel ma obowiązek wpisać termin sprawdzianu do dziennika lekcyjnego (nie krócej niż 

trzy dni przed terminem pisania); 

5) kartkówki sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji mogą być przeprowadzane  

bez zapowiedzenia na wszystkich zajęciach. 

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny z pracy klasowej. Ocena z poprawy pracy 

klasowej wpisywana jest do dziennika, jeżeli jest wyższa od oceny poprawianej. 

5. Czas, w jakim ocena powinna być poprawiona, ustalony będzie przez nauczyciela przedmiotu,  

nie może on być jednak dłuższy niż dwa tygodnie od otrzymania oceny. 

6. Formy poprawy oceny: 

1) ustna; 

2) pisemna; 

3) praktyczne wykonanie pracy. 

7. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności: 

1) tylko w tym dniu – zalicza tę pracę klasową na najbliższej lekcji, na której jest obecny;   

2) krótszej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – zalicza tę pracę klasową w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – zalicza tę pracę klasową w 

terminie ustalonym z nauczycielem; 

5) i nie umówił się na jej zaliczenie w wyżej wymienionych terminach, zalicza tę pracę klasową 

na pierwszej lekcji, na której jest obecny po ich upłynięciu. 

8. Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej lub zaliczyć pracę klasową, na której nie był 

obecny, tylko na tym przedmiocie, którego ocena/nieobecność dotyczy lub po ukończeniu zajęć 

lekcyjnych. 

9. Uczeń uzupełnia materiał z zajęć edukacyjnych w przypadku nieobecności: 

1) jednodniowej – na następną lekcję z danych zajęć edukacyjnych; 

2) krótszej niż tydzień – w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; 

3) dłuższej niż tydzień – w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

4) spowodowanej długotrwałą chorobą lub sytuacją losową – w terminie ustalonym  

z nauczycielem. 

10. Uczeń ma prawo na początku zajęć, zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w ciągu 

półrocza.  

11. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: 

a) brak pracy domowej - oznaczenie w dzienniku „bz”; 

b) brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju) - oznaczenie  

w dzienniku „npw”; 

c) nieopanowanie wiadomości i umiejętności z poprzedniej lekcji – oznaczenie w dzienniku 

„np”. 

12. W przypadku: 

1) pkt. 11 lit. a-b, nieprzygotowanie, w sytuacjach powtarzających się, zależnych od ucznia,  

a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania – uczenia się wpływa na obniżenie 

oceny zachowania; 



2) pkt. 11 lit. c, uczeń za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. W klasach czwartych na początku roku szkolnego stosuje się czterotygodniowy okres 

„ochronny” (bez sprawdzianów i ocen niedostatecznych). 

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz  śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) Stopień celujący                        6; 

2) Stopień bardzo dobry                5; 

3) Stopień dobry                            4; 

4) Stopień dostateczny                   3; 

5) Stopień dopuszczający               2; 

6) Stopień niedostateczny               1; 

z zastrzeżeniem § 51 statutu szkoły. 

15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się następujące przedziały procentowe  

dla poszczególnych stopni z prac pisemnych: 

1) 95% - 100%      -     stopień celujący; 

2) 94% - 89%        -     stopień bardzo dobry; 

3) 88% - 69%        -     stopień dobry; 

4) 68% - 49%        -     stopień dostateczny; 

5) 48% - 34%        -     stopień dopuszczający; 

6) 33% - 0%          -     stopień niedostateczny. 

16. Dostosowanie przedziałów procentowych dla poszczególnych stopni z prac pisemnych  

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) 95% - 100%      -     stopień celujący; 

2) 94% - 85%        -     stopień bardzo dobry; 

3) 84% - 66%        -     stopień dobry; 

4) 65% - 46%        -     stopień dostateczny; 

5) 45% - 23%        -     stopień dopuszczający; 

6) 22% - 0%          -     stopień niedostateczny. 

17. Ogólne wymagania edukacyjne: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, 

c) jest kreatywny, oryginalnie rozwiązuje problemy, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz 

konkursach artystycznych, 

e) jest laureatem w ramach konkursu przedmiotowego organizowanego  

przez KO; 

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową i programem nauczania, 

c) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych wykorzystując 

wiedzę przewidzianą w programie, 

d) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela, 



e)  potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą programową 

nauczania w danej klasie, 

b)  w ciągu trwania roku szkolnego (półrocza) wykazuje się odpowiedzialnym stosunkiem 

do przedmiotu; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

b) rozwiązuje i wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą 

programową, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował typowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

b) nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

18. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel może brać pod uwagę 

średnią ważoną ocen, zgodnie z ustalonymi w szkole wagami ocen kategoriach. 

1) ustala się następujące wagi ocen w głównych kategoriach, spójnych dla wszystkich zajęć 

edukacyjnych: 

a) Praca klasowa – waga 10, 

b) Sprawdzian – waga 8, 

c) Odpowiedź ustna – waga 6, 

d) Kartkówka – waga 6, 

e) Praca na lekcji – waga 3, 

f) Praca domowa – waga 3, 

g) Przygotowanie do lekcji – waga 3; 

2) ustala się następujące wagi ocen uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych - przyroda 

a) doświadczenia przyrodnicze-waga 6 

b) czytanie planu i mapy-waga 5 

c) znajomość mapy-waga 6 

d) prezentowanie pracy grupy-waga 4 

e) krzyżówka tematyczna-waga 5 

f) karta pracy-waga 6….. 

III. Informowanie o poziomie i postępach w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w pkt. 1; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia uczniom w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od przeprowadzenia sprawdzania pisemnego. 

4. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć 

edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 



uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób 

należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności. 

5. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie, obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie  

z uczniem. 

6. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia udostępniane są jego rodzicom  

przez nauczycieli na zasadach ustalonych w Statucie. 

8. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym 

po wniesieniu prośby. 

9. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia  

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

2) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

10. Na miesiąc przed rocznym/śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych 

o przewidywanych dla niego rocznych/śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

11. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną,  

z którą zostali zapoznani, a uczeń chciałby uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana, możliwe 

jest złożenie wniosku o sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia na zasadach określonych w § 

64 statutu szkoły. 

12. Śródroczne oceny klasyfikacyjne przekazywane są rodzicom na zebraniu w formie pisemnego 

zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. 

IV. Ogólne wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

rocznych/śródrocznych ocen klasyfikacyjnych



 

V. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen bieżących. 

 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

Dział 1. Poznawanie przyrody (odpowiada treściom kształcenia z działów I i częściowo II z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

1. Sposoby 
poznawania przyrody 

• wymienia źródła 
wiedzy o przyrodzie; 

• wymienia zmysły 
potrzebne 
do poznawania 
przyrody; 

• podaje przykłady 
obiektów, które 
można obserwować 
przez lupę. 

• określa, co to jest 
przyroda; 

• podaje po dwa 
przykłady obserwacji 
przyrodniczych, 
w których 
wykorzystuje się 
lornetkę. 

• podaje przykłady 
obiektów, 
organizmów, które 
można obserwować 
przez mikroskop; 

• wyjaśnia, do czego 
jest potrzebna mapa, 
kompas i taśma 
miernicza. 

• wyjaśnia, 
co to są narządy 
zmysłów i jaka jest 
ich rola 
w poznawaniu 
przyrody. 

• wyjaśnia, jakie są źródła wiedzy 
o przyrodzie. 

2. Obserwacje 
przyrodnicze 

• podaje przykłady 
organizmów, 
obiektów i zjawisk, 
które można 
obserwować. 

• wymienia sposoby 
dokumentowania 
obserwacji 
przyrodniczej; 

• wymienia zasady 
bezpieczeństwa, 
których należy 
przestrzegać, 
prowadząc 
obserwacje 

• wyjaśnia, co to jest 
obserwacja 
przyrodnicza. 

• opracowuje kartę 
obserwacji 
dowolnego obiektu. 

• wyjaśnia, kiedy można 
na podstawie obserwacji 
wyciągnąć wnioski. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

przyrodnicze. 

3. Doświadczenia 
przyrodnicze 

• podaje przykłady 
pytań, na które 
można uzyskać 
odpowiedź, 
przeprowadzając 
doświadczenie 
przyrodnicze. 

• wymienia zasady, 
których należy 
przestrzegać, 
prowadząc 
doświadczenie. 

• wymienia punkty, 
które zawiera karta 
doświadczenia. 

• podaje różnice 
między próbą 
badawczą 
a kontrolną 
w doświadczeniu. 

• uzasadnia, dlaczego 
w doświadczeniu jest potrzebna 
próba kontrolna. 

4. Kierunki 
geograficzne 

• wyjaśnia, kiedy jest 
nam potrzebna 
znajomość 
kierunków świata, 

• wyznacza kierunki 
świata za pomocą 
gnomonu i Słońca. 

• posługuje się 
kompasem przy 
wyznaczaniu 
kierunków świata. 

• opisuje kierunki 
świata na róży 
kierunków; 

• określa kierunki 
świata w terenie. 

• opisuje sposoby 
wyznaczania 
kierunków świata 
w sytuacji, gdy nie 
ma przyrządów i gdy 
nie widać Słońca. 

• konstruuje kompas domowym 
sposobem według instrukcji 
i posługuje się nim. 

5. Zmiany położenia 
Słońca na niebie 

• podaje przykłady 
świadczące o 
pozornych zmianach 
położenia Słońca 
na niebie; 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: wschód 
Słońca, górowanie 
Słońca, zachód 
Słońca. 

• określa długość dnia 
(od wschodu 
do zachodu Słońca); 

• wyjaśnia pojęcie 
widnokręgu. 

• charakteryzuje 
widnokrąg w mieście 
i na wsi; 

• analizuje zależności 
między długością 
cienia a wysokością 
Słońca nad 
widnokręgiem. 

• podaje zależności 
między wielkością 
widnokręgu 
a wysokością, 
na jakiej znajduje się 
obserwator. 

• wyjaśnia, dlaczego droga Słońca 
nad widnokręgiem odbywa się 
w cyklu dobowym. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

6. Położenie Słońca 
na niebie w różnych 
porach roku 

• wymienia daty 
rozpoczynające 
kalendarzowe pory 
roku; 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: równonoc 
i przesilenie. 

• opisuje ilustracje 
pokazujące drogę 
Słońca nad 
widnokręgiem 
w zależności od pór 
roku. 

• rozpoznaje 
i wskazuje rysunki 
przedstawiające 
drogę Słońca 
w dniach 
rozpoczynających 
pory roku; 

• wyjaśnia zależność 
miedzy wysokością 
Słońca nad 
widnokręgiem 
a długością cienia 
w różnych porach 
roku. 

• samodzielnie 
wykonuje rysunki 
przedstawiające 
drogę Słońca nad 
widnokręgiem 
w dniach rozpoczęcia 
pór roku. 

• wyjaśnia przyczyny 
występowania różnic w długości 
drogi Słońca nad widnokręgiem, 
w zależności od pory roku. 

7. Podsumowanie 
działu 1. Poznawanie 
przyrody 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 1–6. 

Dział 2. Orientacja w terenie i pogoda (odpowiada treściom kształcenia z działów II (częściowo) i III z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

8. Co to jest plan? • wyjaśnia, co to jest 
plan; 

• podaje przykłady 
zastosowania 
planów. 

• rysuje proste plany 
małych przedmiotów 
w zeszycie, np. 
pudełka od zapałek; 

• wyjaśnia, dlaczego 
nie można 
narysować planu 
klasy bez 

• rysuje obiekty 
w podanych 
dowolnych 
zmniejszeniach, np. 
plan klasy, pokoju, 
ławki szkolnej. 

• szacuje na podstawie 
pomiarów sali 
lekcyjnej, ile razy 
należy zmniejszyć 
długość i szerokość 
sali, aby jej plan 
zmieścił się 
na kartce. 

• wyciąga wnioski dotyczące 
zależności między zastosowanym 
pomniejszeniem obiektu 
a wielkością tego obiektu na 
planie. 
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zmniejszenia jej 
wymiarów. 

 

9. Plan i mapa • wymienia różnice 
miedzy planem 
i mapą; 

• wymienia stałe 
elementy mapy; 

• odczytuje na mapie 
topograficznej, gdzie 
znajduje się np. las, 
szkoła, kościół. 

• rozpoznaje na mapie 
znaki topograficzne 
liniowe, 
powierzchniowe 
i punktowe, podaje 
ich przykłady. 

• rozpoznaje mapę 
topograficzną wśród 
innych map 
do wyboru. 

• określa kierunki 
świata na mapie 
topograficznej; 

• analizuje mapy 
topograficzne pod 
względem liczby 
zabudowań i innych 
elementów. 

• planuje i opisuje 
trasę wycieczki, 
określając kierunki 
świata; 

• wyznacza trasę 
wędrówki, zgodnie 
z opisem na mapie 
topograficznej. 

• podaje przykłady innych map 
(np. tematycznych) i opisuje ich 
zastosowanie. 

10. Korzystanie 
z planów i map 

• wskazuje plany miast 
wśród innych map; 

• wymienia sytuacje 
życiowe, w których 
plan miasta jest 
niezbędny. 

 

• odczytuje informacje 
z planu miasta 
i mapy 
topograficznej 
w podstawowym 
zakresie; 

• wskazuje ulice 
i określa kierunki, 
w których 
przebiegają, np. 
z północy 
na południe; 

• pokazuje na planie 
punkty wymienione 
przez nauczyciela; 

• planuje trasę 
wycieczki po mieście 
lub po najbliższej 
okolicy 
z uwzględnieniem 
najciekawszych 
punktów lub 
punktów wskazanych 
przez nauczyciela. 

 

• orientuje plan miasta 
i mapę topograficzną 
za pomocą kompasu 
i charakterystycznych 
punktów w terenie; 

• opisuje przebieg 
podanej trasy 
z uwzględnieniem 
kierunków przebiegu 
ulic, lokalizacji 
zabytków itp. 

 

• szkicuje trasę ze szkoły do domu, 
uwzględniając kierunki świata, 
bez korzystania z mapy. 
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• określa kierunki 
świata na mapie 
topograficznej 
i planie miasta. 

11. Składniki pogody • wymienia składniki 
pogody. 

• opisuje poszczególne 
składniki pogody. 

• rozróżnia opady 
i osady 
atmosferyczne. 

• na podstawie 
prognozy pogody 
opisuje jej składniki. 

• rozróżnia przykładowe rodzaje 
chmur i przewiduje na podstawie 
ich wyglądu zmiany w pogodzie. 

12. Pomiar 
składników pogody 

• przyporządkowuje 
składniki pogody 
do urządzeń 
pomiarowych. 

• wymienia jednostki 
pomiaru składników 
pogody. 

 

• odczytuje wartości 
składników pogody 
z urządzeń 
pomiarowych. 

• na podstawie 
wartości 
poszczególnych 
składników pogody 
opisuje warunki 
pogodowe. 

• przewiduje wartości składników 
pogody w zależności od sytuacji 
opisanych przez nauczyciela. 

13. Mapa pogody 
w różnych porach 
roku 

• przedstawia składniki 
pogody za pomocą 
symboli graficznych. 

• odczytuje składniki 
pogody z mapy 
pogody. 

• określa pogodę 
na podstawie mapy 
pogody wybranej 
części kraju. 

• rozróżnia pory roku 
na podstawie 
wybranych map 
pogody. 

• przedstawia mapę pogody 
na podstawie prognozy słownej. 

14. 
Niebezpieczeństwa 
związane z pogodą 

• wymienia 
niebezpieczeństwa 
związane z pogodą. 

• opisuje, jak należy 
zachować się 
podczas burzy. 

• opisuje, jak należy 
zachować się 
podczas wichury, 
ulewy i śnieżycy. 

 

• opisuje zjawisko 
tęczy. 

• opisuje zasadę działania 
piorunochronu. 
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15. Podsumowanie 
działu 2. Orientacja 
w terenie i pogoda 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 8–14. 

Dział 3. Ja i moje ciało (odpowiada treściom kształcenia z działu IV z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

16. Organizm 
człowieka 

• podaje przykłady 
narządów 
w organizmie 
człowieka oraz ich 
funkcje. 

 

• wskazuje, 
że podstawowym 
elementem 
budującym organizm 
jest komórka; 

• wymienia główne 
układy narządów 
organizmu 
człowieka. 

• omawia funkcje 
układów narządów 
w organizmie 
człowieka. 

 

• rozpoznaje położenie 
układów i narządów 
na rycinach 
anatomicznych. 

• opisuje hierarchiczność struktury 
organizmu. 

 

17. Układ ruchu • wymienia funkcje 
szkieletu; 

• wskazuje na planszy 
podstawowe części 
szkieletu; 

• określa rolę układu 
mięśniowego 
w organizmie. 

• wskazuje dwa 
przeciwstawnie 
działające mięśnie, 
np. zginacz 
i prostownik 
przedramienia; 

• wskazuje na modelu 
szkieletu człowieka 
rodzaje połączeń 
kości. 

• wymienia elementy 
składowe szkieletu 
człowieka; 

• wskazuje główne 
mięśnie organizmu 
człowieka. 

• wyjaśnia, dlaczego 
mięśnie muszą 
pracować parami. 

• omawia budowę 
i funkcjonowanie stawu. 
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18. Układ 
pokarmowy 

• omawia rolę układu 
pokarmowego. 

 

• wskazuje 
na schematach 
budowy układu 
pokarmowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• opisuje ogólnie 
przebieg procesów 
zachodzących 
w przewodzie 
pokarmowym 
człowieka. 

• wymienia rodzaje 
zębów człowieka 
i podaje ich funkcje. 

 

• opisuje rolę ślinianek, wątroby 
i trzustki. 

 

19. Układ 
oddechowy 

• omawia rolę układu 
oddechowego. 

• wskazuje 
na schematach 
budowy układu 
oddechowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• uzasadnia, dlaczego 
oddychanie przez 
nos jest zdrowsze niż 
przez usta. 

• opisuje proces 
wymiany gazowej 
zachodzący 
w płucach. 

 

• wykazuje związek między 
budową a rolą krtani. 

 

20. Układ 
krwionośny 

• wymienia główne 
funkcje krwi. 

 

• omawia rolę serca. 

 

• opisuje rodzaje 
naczyń 
krwionośnych. 

 

• na podstawie ryciny 
omawia budowę 
serca. 

 

• wyjaśnia, dlaczego krążenie krwi 
jest warunkiem życia człowieka. 

21. Układ nerwowy • wskazuje na planszy 
układ nerwowy; 

• nazywa podstawowe 
elementy układu 
nerwowego. 

• omawia rolę układu 
nerwowego 
w funkcjonowaniu 
organizmu. 

• omawia części 
układu nerwowego. 

• wymienia funkcje, 
jakie pełnią mózg i 
móżdżek. 

• uzasadnia, dlaczego układ 
nerwowy odgrywa kluczową rolę 
w organizmie. 

22. Układ rozrodczy • wskazuje różnice 
w budowie komórki 

• określa rolę układu 
rozrodczego kobiety 

• wskazuje na planszy 
rozmieszczenie 

• określa rolę 
poszczególnych 

• uzasadnia przystosowanie 
budowy układu rozrodczego 
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jajowej i plemnika, 

• podaje nazwy 
poszczególnych 
elementów budowy 
układu rozrodczego 
kobiety i układu 
rozrodczego 
mężczyzny. 

i układu rozrodczego 
mężczyzny. 

narządów 
rozrodczych kobiety 
i mężczyzny. 

narządów w układzie 
rozrodczym męskim 
i układzie 
rozrodczym żeńskim. 

męskiego i układu 
rozrodczego żeńskiego 
do pełnionych funkcji. 

23. Zmiany 
zachodzące okresie 
dojrzewania 

• opisuje zmiany 
zachodzące 
w organizmach 
dziewcząt i chłopców 
w okresie 
dojrzewania. 

• wyjaśnia, na czym 
polega dojrzewanie 
dziewcząt 
i chłopców. 

 

• wskazuje czynniki 
wpływające 
pozytywnie 
i negatywnie 
na rozwój organizmu 
w okresie 
dojrzewania. 

• charakteryzuje etap 
dojrzewania. 

• wyjaśnia, co to znaczy, 
że na dojrzewanie mają wpływ 
hormony. 

24. Narządy zmysłów • wymienia zmysły 
człowieka i wskazuje 
je na własnym 
organizmie; 

• podaje podstawowe 
zasady dbania 
o słuch i wzrok. 

 

• opisuje rolę 
poszczególnych 
zmysłów 
w odbieraniu wrażeń 
ze środowiska 
zewnętrznego; 

• uzasadnia, dlaczego 
nie należy słuchać 
zbyt głośnej muzyki 
oraz korzystać zbyt 
długo z telefonów 

• wyjaśnia, 
co to znaczy, 
że zmysły ulegają 
adaptacji; 

• podaje przykłady 
świadczące 
o ochronnym 
działaniu zmysłów 
dla organizmu. 

• uzasadnia, że zmysły 
chronią organizm 
przed 
niebezpiecznymi 
czynnikami 
zewnętrznymi. 

• opisuje rolę mózgu w odbieraniu 
wrażeń ze środowiska 
zewnętrznego przez narządy 
zmysłów. 
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komórkowych. 

25. Jak dbać 
o własne ciało 
i otoczenie? 

• podaje zasady 
pielęgnacji skóry, 
włosów, zębów 
i paznokci. 

• omawia znaczenie 
czystości odzieży, 
obuwia, bielizny 
i otoczenia dla 
utrzymania zdrowia; 

• podaje przykłady 
ubioru 
dostosowanego 
do pory roku 
i rodzaju pracy. 

• wymienia substancje 
wydalane 
i wydzielane przez 
skórę. 

• opisuje poprawne 
zasady mycia zębów. 

• wyjaśnia, dlaczego 
przestrzeganie 
higieny osobistej jest 
obowiązkiem 
każdego człowieka. 

• proponuje i przeprowadza 
doświadczenie przedstawiające 
niszczenie szkliwa nazębnego. 

26. Podsumowanie 
działu 3. Ja i moje 
ciało 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 16–25. 

Dział 4. Ja i moje otoczenie (odpowiada treściom kształcenia z działu V z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 
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27. Świat substancji • wymienia trzy 
podstawowe grupy 
ciał stałych 
w zależności od ich 
właściwości 
fizycznych. 

• wymienia trzy stany 
skupienia substancji. 

• opisuje trzy stany 
skupienia substancji 
w zależności 
od ułożenia drobin 
oraz możliwości ich 
przemieszczania się. 

• uzasadnia, dlaczego 
przykładowe ciało 
zostało wykonane 
z danej substancji. 

• opisuje właściwości ciała 
w zależności od rodzaju 
substancji, z jakiej zostało 
wykonane. 

28. Niebezpieczne 
substancje 

• odróżnia środki 
szkodliwe 
po oznaczeniach 
na opakowaniu lub 
etykiecie. 

• na podstawie 
instrukcji omawia 
sposób posługiwania 
się środkami 
czystości. 

• uzasadnia celowość 
umieszczania symboli 
ostrzegawczych 
na produktach 
szkodliwych. 

• interpretuje 
szkodliwość 
produktu 
oznaczonego kilkoma 
piktogramami 
ostrzegawczymi. 

• określa szkodliwe dla zdrowia 
skutki działania preparatów 
drażniących, żrących, 
wybuchowych i toksycznych. 

29. Uszkodzenia ciała • wskazuje sposoby 
postępowania 
podczas opatrywania 
otarcia lub 
skaleczenia; 

• opisuje sposoby 
zabezpieczania ciała 
przed skutkami 
nadmiernego 
promieniowania 
słonecznego. 

• podaje przyczyny 
uszkodzeń skóry; 

• opisuje objawy 
złamania kości. 

• podaje zasady 
właściwego 
postępowania 
w wypadku 
pogryzienia przez 
zwierzę. 

• podaje różnice 
między zwichnięciem 
a złamaniem; 

• wyjaśnia, dlaczego 
nie należy opalać się 
bez właściwego 
zabezpieczenia 
skóry. 

• wymienia rodzaje uszkodzeń 
ciała i opisuje sposoby udzielania 
pierwszej pomocy. 
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30. Choroby zakaźne 
i zapobieganie im 

• wyjaśnia, 
co to są choroby 
zakaźne; 

• opisuje podstawowe 
sposoby 
zapobiegania 
chorobom zakaźnym. 

• uzasadnia 
konieczność 
zasięgnięcia porady 
lekarskiej 
w przypadku 
zachorowania 
na chorobę zakaźną; 

• podaje przykłady 
chorób zakaźnych 
człowieka i dróg 
zakażenia się nimi. 

• wskazuje przykłady 
chorób bakteryjnych 
i wirusowych; 

• uzasadnia celowość 
wykonywania 
szczepień 
ochronnych. 

• opisuje objawy 
wybranych chorób 
zakaźnych. 

• omawia ogólnie zasadę działania 
szczepionki. 

31. Niebezpieczne 
organizmy 

• wymienia typowe 
objawy alergii; 

• opisuje zachowania 
chroniące człowieka 
przed zakażeniem się 
grzybicą. 

• podaje przykłady 
zwierząt jadowitych. 

• podaje przykłady 
roślin mogących 
wywołać alergię 
u ludzi. 

• wyjaśnia, dlaczego 
w kontaktach 
ze zwierzętami 
należy zachować 
szczególną 
ostrożność. 

• wyjaśnia, co oznaczają pojęcia: 
alergia, alergolog. 

32. Uzależnienia • wskazuje sposoby 
odmawiania 
propozycjom picia 
alkoholu, palenia 
tytoniu i zażywania 
narkotyków. 

• wymienia sytuacje, 
w których należy 
powiedzieć nie; 

• wyjaśnia, co to jest 
uzależnienie. 

• podaje przykłady 
zachowań 
asertywnych wobec 
presji otoczenia; 

• wyjaśnia, dlaczego 
znajomości zawarte 
przez internet mogą 
być niebezpieczne. 

• opisuje skutki 
działania nikotyny 
na organizm 
człowieka. 

• uzasadnia konieczność 
zachowania postawy 
antyalkoholowej 
i antynikotynowej. 
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33. Zdrowy styl życia • wymienia 
podstawowe zasady 
zdrowego stylu życia; 

• podaje przykłady 
potraw, których 
powinna się 
wystrzegać osoba 
prowadząca zdrowy 
styl życia; 

• wymienia czynniki 
mające szkodliwy 
wpływ na organizm 
człowieka. 

• opisuje zasady 
zdrowego stylu życia; 

• wyjaśnia, dlaczego 
należy zachować 
postawę asertywną 
w sytuacji bycia 
namawianym 
do zapalenia 
papierosa, wypicia 
alkoholu lub 
spróbowania 
narkotyków. 

• uzasadnia 
stwierdzenie: Ruch 
i umiejętność 
odpoczynku 
są bardzo ważne dla 
organizmu. 

• wyjaśnia, dlaczego 
bycie życzliwym dla 
innych ma wpływ 
na zdrowie 
człowieka; 

• uzasadnia 
stwierdzenie: 
Zdrowie w dużej 
mierze zależy od nas 
samych. 

• wyjaśnia, jak rozumie 
stwierdzenie: Wytyczaj sobie 
realistyczne cele życiowe 
i wytrwale dąż do ich osiągnięcia. 

34. Podsumowanie 
działu 4. Ja i moje 
otoczenie 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 27–33. 

Dział 5. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (odpowiada treściom kształcenia z działu VI z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 
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35. Przyroda 
ożywiona 
i nieożywiona. 
Rodzaje skał 

• podaje przykłady 
elementów przyrody 
ożywionej 
i nieożywionej; 

• wymienia rodzaje 
skał (lite, luźne 
i zwięzłe). 

 

• wyjaśnia, 
co to są skały 
i minerały; 

• odróżnia skały lite 
od pozostałych, 
rozpoznaje granity 
i piaskowce. 

• rozpoznaje 
w krajobrazie 
elementy przyrody 
ożywionej 
i nieożywionej; 

• charakteryzuje różne 
rodzaje skał 
i rozpoznaje je; 

• wyjaśnia, 
co to są surowce 
mineralne, podaje 
ich podział. 

• podaje przykłady 
gospodarczego 
wykorzystania 
surowców 
mineralnych; 

• podaje przykłady 
surowców 
jubilerskich. 

• opisuje pochodzenie skał; 

• wyjaśnia powstawanie skał 
osadowych; 

• dokumentuje skały w najbliższej 
okolicy (fotografuje, opisuje, 
wyjaśnia różnice między nimi). 

36. Formy 
ukształtowania 
powierzchni Ziemi 

• wymienia formy 
ukształtowania 
terenu; 

• wskazuje, które 
z form są wklęsłe, 
a które wypukłe 
(na fotografiach, 
modelach lub 
w terenie). 

• rozpoznaje 
na ilustracjach 
i nazywa 
poszczególne formy 
ukształtowania 
terenu. 

• wskazuje i nazywa 
elementy pagórka; 

• rozpoznaje zbocza 
łagodne i strome; 

• wskazuje na modelu 
i nazywa elementy 
doliny rzecznej. 

• rozpoznaje i nazywa 
elementy doliny 
rzecznej w terenie. 

• charakteryzuje poszczególne 
formy ukształtowania terenu; 

• rozpoznaje w terenie formy 
terenu i wykonuje ich 
dokumentację fotograficzną. 

37. Warunki życia 
na lądzie 

• wymienia 
najważniejsze cechy 
środowisk lądowych. 

• podaje przykłady 
sposobów 
przetrwania zimy 
przez rośliny 
i zwierzęta. 

• podaje przykłady 
przystosowań roślin 
do warunków 
suchych i wilgotnych. 

• podaje przykłady 
roślin światłolubnych 
i cieniolubnych. 

• wykazuje związek budowy 
zwierząt z przystosowaniem 
do życia na różnych podłożach. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

38. Organizmy 
najbliższej okolicy 

• rozpoznaje pospolite 
drzewa, krzewy 
i rośliny zielne 
występujące 
w najbliższej okolicy; 

• rozpoznaje pospolite 
zwierzęta 
występujące 
w najbliższej okolicy. 

• wskazuje różnice 
między drzewem 
iglastym a drzewem 
liściastym; 

• wyjaśnia, czym różni 
się drzewo 
od krzewu i rośliny 
zielnej; 

• wskazuje pień 
i koronę drzewa. 

• podaje przykłady 
bylin występujących 
w najbliższej okolicy. 

• podaje, które rośliny 
są 
nazywane bylinami. 

• podaje różnice między roślinami 
jednorocznymi, dwuletnimi 
i wieloletnimi. 

39. Las jako 
środowisko życia 
organizmów 

• wyjaśnia, co to jest 
las; 

• wymienia funkcje 
lasu; 

• podaje podstawowe 
zasady zachowania 
się w lesie. 

• omawia znaczenie 
tablic informacyjnych 
umieszczanych przy 
wejściu do lasu. 

• wyjaśnia różnice 
między lasem 
liściastym, iglastym 
i mieszanym. 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: buczyna, bór, 
las mieszany. 

• prezentuje samodzielnie 
opracowany regulamin 
zachowania się w lesie. 

40. Organizmy 
różnych warstw lasu 

• wymienia warstwy 
roślinności w lesie; 

• podaje przykłady 
grzybów jadalnych, 
niejadalnych 
i trujących. 

• podaje przykłady 
roślin tworzących 
poszczególne 
warstwy lasu. 

• opisuje temperaturę 
powietrza, wilgotność 
i nasłonecznienie 
występujące 
w poszczególnych 
warstwach lasu; 

• opisuje, jak można 
poznawać las za 

• wyjaśnia, dlaczego 
rośliny runa leśnego 
kwitną wczesną 
wiosną; 

• wyjaśnia znaczenie 
ściółki leśnej dla 
życia w lesie. 

• omawia przystosowania roślin 
w poszczególnych warstwach 
lasu do panujących tam 
warunków. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

pomocą różnych 
zmysłów. 

41. Sposoby 
odżywiania się 
organizmów 

• rozróżnia 
cudzożywny 
i samożywny sposób 
odżywiania się 
organizmów. 

• podaje przykłady 
znaczenia roślin 
w przyrodzie i życiu 
człowieka. 

• uzasadnia, 
że człowiek jest 
organizmem 
cudzożywnym. 

• uzasadnia, że rośliny 
to organizmy 
samożywne. 

• opisuje ogólnie proces 
fotosyntezy. 

42. Przystosowania 
organizmów 
do zdobywania 
pokarmu 

• na wybranych 
przykładach 
przedstawia 
przystosowania 
zwierząt 
roślinożernych 
i mięsożernych 
do zdobywania 
pokarmu. 

• wykazuje 
różnorodność 
sposobów polowania 
zwierząt 
mięsożernych. 

• uzasadnia, 
że budowa roślin 
stanowi 
przystosowanie 
do samożywnego 
odżywiania się. 

• podaje przykłady 
przystosowań 
zwierząt 
do odżywiania się 
pokarmem płynnym. 

• wykazuje związek między 
budową przewodu 
pokarmowego roślinożerców 
a spożywanym przez nich 
pokarmem. 

43. Łąka jako 
środowisko życia 
organizmów 

• podaje przykłady 
wykorzystywania łąk 
przez człowieka. 

• rozpoznaje typowe 
rośliny łąkowe. 

• rozpoznaje zwierzęta 
żyjące na łące. 

• rozróżnia rośliny 
jednoroczne i byliny. 

• rozróżnia łąki naturalne 
i stworzone przez człowieka. 

44. Rośliny uprawne • wymienia produkty 
otrzymywane 
z poszczególnych 
zbóż; 

• rozpoznaje zboża 
uprawiane w Polsce; 

• nazywa rośliny 

• określa cel tworzenia 
pól uprawnych; 

• opisuje zastosowanie 
i wykorzystanie 

• wskazuje różnice 
miedzy polem 
uprawnym a łąką; 

• opisuje 

• wyjaśnia, co to są rośliny 
zbożowe, okopowe, oleiste. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

• wymienia produkty 
otrzymywane 
z ziemniaków 
i buraków 
cukrowych. 

oleiste; 

• podaje przykłady 
roślin warzywnych. 

różnych rodzajów 
i różnych części 
roślin. 

wykorzystanie 
i zastosowanie roślin 
włóknodajnych. 

45. Wody stojące 
i płynące 

• wymienia wody 
występujące 
w najbliższej okolicy; 

• podaje przykłady 
wód płynących 
i stojących. 

• podaje przykłady 
zbiorników 
sztucznych 
i naturalnych; 

• omawia 
wykorzystanie wód 
płynących 
i stojących. 

• wyjaśnia pojęcia: 
bagno, staw, jezioro; 

• wyjaśnia, co to jest 
źródło i ujście rzeki; 

• opisuje rzekę 
w najbliższej okolicy. 

 

• rozpoznaje w terenie 
wody 
powierzchniowe 
w najbliższej okolicy 
i podaje ich nazwy; 

• wyjaśnia, co to jest 
nurt rzeki; 

• opisuje naturalne 
i sztuczne zbiorniki 
wodne i rozpoznaje 
je w terenie. 

• charakteryzuje wpływ różnych 
czynników na wody 
powierzchniowe; 

• opisuje skutki powodzi; 

• opisuje działalność rzeki 
(żłobienie koryta, podmywanie 
brzegów, transport piasku i inne). 

46. Warunki życia 
w wodzie 

• wymienia korzyści, 
jakie daje 
organizmom 
środowisko wodne. 

• wskazuje 
najważniejsze 
przystosowania ryb 
do życia 
w środowisku 
wodnym. 

• wykazuje różnice 
w warunkach życia 
w wodzie i na lądzie. 

• opisuje ogólnie 
proces wymiany 
gazowej u ryby. 

• wyjaśnia zasadę działania 
pęcherza pławnego. 

47. Organizmy • podaje przykłady ryb 
słodkowodnych 

• podaje przykłady 
słodkowodnych 

• omawia strefy 
występowania roślin 

• określa, czym jest 
plankton i jakie jest 

• na wybranych przykładach 
przedstawia przystosowania 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

słodkowodne występujących 
w Polsce. 

zwierząt (innych niż 
ryby) żyjących 
w Polsce. 

w jeziorze. jego znaczenie. roślin do życia w wodzie. 

 

48. Podsumowanie 
działu 5. Środowisko 
przyrodnicze 
najbliższej okolicy 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 35–47. 

Dział 6. Krajobraz najbliższej okolicy (odpowiada treściom kształcenia z działu VII z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

49. Wpływ 
działalności 
człowieka 
na krajobraz 

• opisuje dzisiejszy 
wygląd krajobrazu 
w mieście i na wsi; 

• wymienia obiekty 
budowlane 
wykonane przez 
człowieka 
wpływające 
na krajobraz. 

• opisuje, jak wyglądał 
krajobraz przed 
setkami lat 
(na podstawie ryciny) 
i czym zajmowali się 
ludzie; 

• omawia, jakie zmiany 
krajobrazu 
następowały w ciągu 
stuleci pod wpływem 
działalności 
człowieka. 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobrazów 
naturalnych na Ziemi 
jest niewiele; 

• porównuje krajobraz 
miejski i wiejski; 

• opisuje krajobrazy 
zdewastowane przez 
człowieka, np. tereny 
kopalń 
odkrywkowych. 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
naturalnych 
i uzasadnia ich 
zakwalifikowanie 
do danego typu 
krajobrazów; 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobraz rolniczy 
zalicza się 
do krajobrazów 
częściowo 
przekształconych. 

• podaje przykłady zmian 
krajobrazu na skutek 
gwałtownego rozwoju przemysłu 
w XIX w.; 

• wyjaśnia, na czym polega 
rekultywacja krajobrazu. 

 

50. Krajobraz wsi 
i miasta 

• wymienia składniki 
krajobrazu 
wiejskiego 

• charakteryzuje 
krajobraz wiejski 

• uzasadnia zależność 
krajobrazu rolniczego 

• porównuje 
krajobrazy rolnicze 

• definiuje pojęcia: krajobraz 
rolniczy i krajobraz miejski. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

i miejskiego. i miejski. od pór roku. nizinne i górskie; 

• porównuje 
krajobrazy dużego 
i małego miasta. 

51. Krajobraz 
antropogeniczny 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
antropogenicznych; 

• wymienia składniki 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje elementy 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje wybrany typ 
krajobrazu 
antropogenicznego. 

• uzasadnia 
przywracanie 
wartości użytkowych 
i przyrodniczych 
terenom 
zdegradowanym. 

• wyjaśnia różnice między 
pojęciami rewitalizacja 
i rekultywacja. 

52. Krajobraz okolicy 
dawniej i dziś 

• wymienia składniki 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• rozróżnia aktualne 
i dawne elementy 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• opisuje krajobraz 
najbliższej okolicy. 

• wyjaśnia 
pochodzenie nazwy 
swojej miejscowości. 

• prezentuje krajobraz okolicy 
na nośnikach cyfrowych. 

53. Obiekty 
chronione 
w najbliższej okolicy 

• wymienia formy 
ochrony przyrody 
w Polsce; 

• podaje przykład 
parku narodowego 
położonego najbliżej 
miejsca zamieszkania 
i wskazuje go 
na mapie; 

• opisuje podstawowe 

• charakteryzuje 
sposoby ochrony 
przyrody w Polsce, 

• wyjaśnia co oznacza 
skrót LOP. 

• podaje przykłady 
rezerwatów przyrody 
i pomników przyrody 
w Polsce; 

• wskazuje miejsca 
w najbliższej okolicy 
zasługujące 
na ochronę 
i uzasadnia swój 
wybór. 

• opisuje zadania 
szkolnego koła Ligi 
Ochrony Przyrody. 

• uzasadnia, że ochrona przyrody 
ma w Polsce długą tradycję. 



Numer  

i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

zasady zachowania 
się na terenie parku 
narodowego; 

• podaje możliwości 
ochrony przyrody 
przez ucznia klasy 4. 

54. Podsumowanie 
działu 6. Krajobraz 
najbliższej okolicy 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 49–53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 

wymienia składniki 

przyrody nieożywionej 

i ożywionej (A); podaje 

trzy przykłady wytworów 

działalności człowieka 

(A); wymienia zmysły 

człowieka (A); wymienia 

źródła informacji o 

przyrodzie (A); wyjaśnia, 

czym jest obserwacja, a 

czym doświadczenie (B); 

podaje nazwy przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji w terenie (A); 

podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

(A); odszukuje na planie 

lub mapie  wskazany 

obiekt (D) 

 

 

opisuje rolę 

poszczególnych zmysłów 

w poznawaniu świata (B); 

przyporządkowuje 

przyrząd do 

obserwowanego obiektu  

(C); wyjaśnia, co to jest 

widnokrąg (B); wyznacza 

kierunki geograficzne za 

pomocą kompasu  rysuje 

różę głównych 

i pośrednich kierunków 

geograficznych (B); 

rozpoznaje obiekty w 

terenie przedstawione na 

planie i opisuje je za 

pomocą znaków 

kartograficznych (C); 

określa położenie innych 

obiektów na mapie 

w stosunku do podanego 

obiektu (C); oblicza 

wymiary biurka w skali 

 1 : 10 (C); 

wymienia cechy 

ożywionych składników 

przyrody (A); wyjaśnia 

znaczenie obserwacji w 

poznawaniu przyrody (B); 

opisuje etapy 

doświadczenia (A); 

podpisuje na schemacie 

poszczególne części 

mikroskopu (C); opisuje 

sposób wyznaczania 

kierunku geograficznego 

za pomocą gnomonu (C); 

opisuje budowę kompasu 

(A); wyjaśnia zasadę 

tworzenia nazw kierunków 

pośrednich (B); oblicza 

rzeczywiste wymiary 

przedmiotu 

przedstawionego w 

różnych skalach (D); 

wyjaśnia, na czym polega 

orientowanie mapy (B) 

 

 

planuje obserwację 

dowolnego obiektu lub 

organizmu w terenie (D); 

określa przeznaczenie 

poszczególnych części 

mikroskopu (C); opisuje 

sposób przygotowania 

obiektu do obserwacji 

mikroskopowej (B); 

porównuje sposoby 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

kompasu i gnomonu (C) 

 

 

wyjaśnia, w jaki sposób 

zmiana jednego składnika 

przyrody może wpłynąć na 

pozostałe wybrane 

składniki(B); planuje i 

prowadzi doświadczenie 

(D); wyjaśnia, dlaczego do 

niektórych doświadczeń 

należy używać dwóch 

zestawów (D); wymienia 

nazwy przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji (odległych 

obiektów, głębin) (B); 

opisuje sposób 

wyznaczania kierunku 

północnego za pomocą 

Gwiazdy Polarnej oraz 

innych obiektów w 

otoczeniu (B) 

 

  

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: II.9, II.10, II.11, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, V.3  

wymienia stany skupienia, 

w których występują 

substancje (A);  

podaje przykłady ciał 

plastycznych, kruchych i 

podaje przykłady ciał 

stałych, cieczy i gazów 

(C);wyjaśnia zasadę 

działania termometru 

cieczowego  (B); zapisuje 

wyjaśnia, popierając 

przykładami, na czym 

polega zjawisko 

rozszerzalności cieplnej 

(B); wymienia czynniki 

klasyfikuje ciała stałe ze 

względu na właściwości 

(B); porównuje 

właściwości fizyczne ciał 

stałych, cieczy i gazów 

opisuje obieg wody 

w przyrodzie (B); 

wyjaśnia różnice między 

opadami a osadami 

atmosferycznymi (D); 



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: 

sprężystych  w swoim 

otoczeniu (C); podaje 

przykłady występowania 

wody w różnych stanach 

skupienia (B); odczytuje 

wskazania termometru 

(C); podaje nazwy 

przemian stanów 

skupienia wody (B); 

wymienia składniki 

pogody (A); rozpoznaje 

rodzaje opadów (C); 

wymienia przyrządy 

służące do obserwacji 

meteorologicznych (A); 

odczytuje symbole 

umieszczone na mapie 

pogody (C); wyjaśnia 

pojęcia: wschód Słońca, 

górowanie, zachód Słońca 

(B); wymienia daty 

rozpoczęcia 

kalendarzowych pór roku 

(A); podaje przykłady 

zmian zachodzących 

w przyrodzie ożywionej 

w poszczególnych porach 

roku (C) 

temperaturę dodatnią i 

ujemną (C); opisuje, w 

jakich warunkach 

zachodzą topnienie, 

krzepnięcie parowanie i 

skraplanie (A); wyjaśnia 

pojęcia: pogoda, upał, 

przymrozek, mróz (B); 

podaje nazwy osadów 

atmosferycznych (B); 

opisuje pozorną wędrówkę 

Słońca nad widnokręgiem, 

uwzględniając zmiany 

długości cienia (B); 

wyjaśnia pojęcia: 

równonoc jesienna, 

równonoc wiosenna, 

przesilenie letnie, 

przesilenie zimowe (B); 

opisuje cechy pogody 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

wpływające na szybkość 

parowania (A); opisuje 

sposób powstawania 

chmur (B); wyjaśnia, czym 

jest ciśnienie 

atmosferyczne (B); 

wyjaśnia, jak powstaje 

wiatr (B); określa aktualne 

zachmurzenie (C); i 

przyporządkowuje trzech 

przyrządy do rodzajów 

obserwacji 

meteorologicznych (C); 

opisuje zmiany 

temperatury powietrza w 

ciągu dnia w zależności od 

wysokości Słońca nad 

widnokręgiem  (B); 

opisuje zmiany w pozornej 

wędrówce Słońca nad 

widnokręgiem 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

(C);  

podpisuje na mapie  

kierunek wiatru (C); 

wykazuje związek 

pomiędzy porą roku 

a występowaniem 

określonego rodzaju 

opadów i osadów (D); 

opisuje zmiany długości 

cienia w ciągu dnia (B); 

porównuje wysokość 

Słońca nad widnokręgiem 

w południe oraz długość 

cienia w poszczególnych 

porach roku (C) 

wymienia fenologiczne 

pory roku, czyli te, które 

wyróżnia się na podstawie 

fazy rozwoju roślinności 

(A) 

Dział 3. Poznajemy świat organizmów 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.4, IV.1, VI.6, VI.1, VI.7, VI.9 

opisuje trzy wybrane 

czynności życiowe 

organizmów (B); wyjaśnia 

pojęcia organizm 

wymienia czynności 

życiowe organizmów (A); 

podaje nazwy królestw 

organizmów (A); podaje 

opisuje hierarchiczną 

budowę organizmów 

wielokomórkowych (B); 

charakteryzuje czynności 

opisuje sposób 

wytwarzania pokarmu 

przez rośliny (B); określa 

rolę, jaką odgrywają w 

uzasadnia potrzebę 

klasyfikacji organizmów 

(C); charakteryzuje wirusy 

(C); podaje przykłady 



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: 

jednokomórkowy, 

organizm wielokomórkowy 

(B); wyjaśnia pojęcia: 

organizm samożywny, 

organizm cudzożywny (B); 

wymienia, na podstawie 

ilustracji, 

charakterystyczne cechy 

drapieżników (B); układa 

łańcuch pokarmowy z 

podanych organizmów 

(C); wymienia korzyści 

płynące z uprawy roślin w 

domu i w ogrodzie (A); 

podaje przykłady zwierząt 

hodowanych przez 

człowieka (B) 

przykłady organizmów 

roślinożernych i 

mięsożernych (B); 

wyjaśnia, na czym polega 

wszystkożerność (B); 

wyjaśnia, czym są 

zależności pokarmowe 

(B); podaje nazwy ogniw 

łańcucha pokarmowego 

(A); podaje przykłady 

dzikich zwierząt żyjących 

w mieście (A) 

życiowe organizmów (C); 

opisuje cechy 

przedstawicieli 

poszczególnych królestw 

organizmów (B); 

przyporządkowuje podane 

organizmy do grup 

troficznych (samożywne, 

cudzożywne) (B); 

wymienia cechy 

roślinożerców (B); 

wymienia przedstawicieli 

pasożytów (B); wyjaśnia, 

co to jest sieć pokarmowa 

(B); wyjaśnia, jakie 

znaczenie ma znajomość 

wymagań życiowych 

uprawianych roślin (B); 

wyjaśnia, dlaczego nie 

wszystkie zwierzęta 

możemy hodować w domu 

(B) 

przyrodzie zwierzęta 

odżywiające się 

szczątkami glebowymi 

(C); wyjaśnia, na czym 

polega pasożytnictwo (B); 

opisuje szkodliwość 

zwierząt zamieszkujących 

nasze domy (przykłady) 

(C) 

pasożytnictwa w świecie 

roślin, grzybów, bakterii 

i protistów (B); podaje 

przykłady obrony przed 

wrogami w świecie roślin 

i zwierząt (C); wymienia 

nazwy kilku roślin 

leczniczych uprawianych 

w domu lub w ogrodzie 

(B) 

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, V.10  

wymienia składniki 

pokarmowe (A); opisuje 

znaczenie wody dla 

organizmu (B); wyjaśnia, 

dlaczego należy dokładnie 

żuć pokarm (B); uzasadnia 

konieczność mycia rąk 

przed każdym posiłkiem 

(C); podpisuje na 

schemacie elementy 

podaje przykłady 

produktów spożywczych 

bogatych w białka, cukry, 

tłuszcze, witaminy (B); 

opisuje rolę 

poszczególnych 

układów(B);  wymienia 

trzy funkcje szkieletu (A); 

opisuje rolę 

opisuje rolę składników 

pokarmowych 

w organizmie (B); 

wyjaśnia pojęcie trawienie  

(B); opisuje drogę 

pokarmu w organizmie 

(B); proponuje zestaw 

prostych ćwiczeń 

poprawiających 

funkcjonowanie układu 

wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych (B); 

wskazuje narządy, 

w których zachodzi 

mechaniczne 

i chemiczne 

przekształcanie 

pokarmu (B); wyjaśnia, 

na czym polega 

współdziałanie 

opisuje rolę narządów 

wspomagających 

trawienie (B); wymienia 

czynniki, które mogą 

szkodliwie wpłynąć na 

funkcjonowanie wątroby 

lub trzustki (A); 

charakteryzuje rolę 

poszczególnych 

składników krwi (B); 



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: 

szkieletu oraz narządy 

układów: pokarmowego, 

krwionośnego, 

oddechowego, 

nerwowego, ruchu 

i rozrodczego (C); 

wymienia zasady higieny 

poznanych układów (A); 

na rysunku powskazuje 

narządy zmysłów (C); 

rozpoznaje na ilustracji 

komórki rozrodcze: męską 

i żeńską (C); wyjaśnia 

pojęcie zapłodnienie (B); 

podaje przykłady zmian w 

organizmie świadczących 

o rozpoczęciu okresu 

dojrzewania (A); podaje 

przykłady zmian w 

funkcjonowaniu skóry w 

okresie dojrzewania (B) 

poszczególnych narządów 

zmysłów (B) wyjaśnia 

pojęcie ciąża (B); 

wymienia zmiany fizyczne 

zachodzące w okresie 

dojrzewania u dziewcząt 

i chłopców (B); omawia 

zasady higieny, których 

należy przestrzegać w 

okresie dojrzewania (B) 

krwionośnego (D); opisuje 

budowę poszczególnych 

narządów układu 

oddechowego, 

pokarmowego, 

krwionośnego, 

rozrodczego, nerwowego 

oraz układu ruchu (B); 

rozróżnia rodzaje połączeń 

kości (C); podaje nazwy 

największych stawów 

występujących w 

organizmie człowieka (A); 

wskazuje na planszy 

elementy budowy oka i 

ucha (C); opisuje zmiany 

psychiczne zachodzące w 

okresie dojrzewania (B) 

układów: 

pokarmowego, 

oddechowego 

i krwionośnego (C); 

opisuje wymianę 

gazową zachodzącą 

w płucach (B); 

wymienia zadania 

mózgu (B); wyjaśnia, w 

jaki sposób układ 

nerwowy odbiera 

informacje z otoczenia 

(B); uzasadnia, że układ 

nerwowy koordynuje 

pracę wszystkich 

narządów zmysłów (D); 

opisuje rozwój nowego 

organizmu (B) 

wyjaśnia, dlaczego 

w okresie szkolnym 

należy szczególnie dbać 

o prawidłową postawę 

(B);  

Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: V.1, V.2, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10 

wymienia zasady 

zdrowego stylu życia (A); 

wyjaśnia, dlaczego ważna 

jest czystość rąk (B); 

wymienia drogi wnikania 

do organizmu człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych (A); 

wymienia dwie zasady 

bezpieczeństwa podczas 

zabaw na świeżym 

podaje zasady 

prawidłowego odżywiania 

(A); wyjaśnia, dlaczego 

należy dbać o higienę 

skóry (B); podaje 

przykłady wypoczynku 

czynnego i biernego (B); 

wymienia przyczyny 

chorób zakaźnych (A); 

opisuje przyczyny zatruć 

(B); opisuje zasady 

wyjaśnia rolę aktywności 

fizycznej w zachowaniu 

zdrowia (B); opisuje 

sposób pielęgnacji skóry 

ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu 

dojrzewania (C); wyjaśnia, 

na czym polega higiena 

jamy ustnej (B); 

wyjaśnia, czym są 

szczepionki (B); wymienia 

wyjaśnia, czym jest 

zdrowy styl życia (B); 

opisuje skutki 

niewłaściwego odżywiania 

się (B); opisuje skutki 

niedoboru i nadmiernego 

spożycia poszczególnych 

składników pokarmowych 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega higiena osobista 

(B); opisuje objawy 

wyjaśnia istotę działania 

szczepionek (B); wyjaśnia, 

dlaczego należy rozsądnie 

korzystać z kąpieli 

słonecznych i solariów 

(B); wymienia sposoby 

pomocy osobom 

uzależnionym (B); podaje 

przykłady profilaktyki 

chorób nowotworowych 

(B) 



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: 

powietrzu (A); wymienia 

numery telefonów 

alarmowych (A); 

wymienia zasady, których 

przestrzeganie pozwoli 

uniknąć chorób zakaźnych 

(B); podaje przykłady 

zjawisk pogodowych, 

które mogą stanowić 

zagrożenie (B); określa 

sposób postępowania po 

użądleniu (A); podaje 

przykłady środków 

czystości, które stwarzają 

zagrożenie dla zdrowia 

(A); podaje przynajmniej 

dwa przykłady 

negatywnego wpływu 

dymu tytoniowego 

i alkoholu na organizm 

człowieka (B); wyjaśnia, 

czym jest asertywność (B) 

postępowania w czasie 

burzy (B); podaje 

przykłady trujących roślin 

hodowanych w domu (A); 

opisuje zasady udzielania 

pierwszej pomocy 

w przypadku skaleczeń 

i otarć (C); podaje 

przykłady substancji, które 

mogą uzależniać (B); 

podaje przykłady sytuacji, 

w których należy 

zachować się asertywnie 

(C); prezentuje właściwe 

zachowanie asertywne w 

wybranej sytuacji (C) 

objawy zatruć 

pokarmowych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem zatruć 

grzybami (B); uzasadnia 

celowość umieszczania 

symboli na opakowaniach 

substancji 

niebezpiecznych (C); 

wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne (B); 

wymienia skutki 

przyjmowania narkotyków 

(B); uzasadnia 

konieczność zachowań 

asertywnych (D) 

wybranych chorób 

zakaźnych (B); 

charakteryzuje pasożyty 

wewnętrzne człowieka 

(C); wymienia 

drobnoustroje mogące 

wnikać do organizmu 

przez uszkodzoną skórę 

(B); opisuje sposób 

postępowania po 

ukąszeniu przez żmiję (B); 

opisuje zasady 

postępowania 

w przypadku oparzeń (C); 

podaje przykłady dziko 

rosnących roślin trujących 

(D); wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B);  

Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VII.1, VII.2, 

VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8 

wyjaśnia pojęcie 

krajobraz (B); wymienia 

składniki, które należy 

uwzględnić, opisując 

krajobraz (A); wymienia 

nazwy krajobrazów 

kulturowych (A); 

rozpoznaje na ilustracji 

wzniesienia i zagłębienia 

wyjaśnia, do czego 

odnoszą się nazwy 

krajobrazów (B); 

podpisuje na rysunku 

elementy wzniesienia (C); 

podaje po jednym 

przykładzie skał 

należących do 

poszczególnych grup (B); 

rozpoznaje na zdjęciach 

rodzaje krajobrazów (C); 

opisuje cechy 

poszczególnych 

krajobrazów kulturowych 

(B); opisuje wklęsłe formy 

terenu (B); opisuje 

budowę skał litych, 

zwięzłych i luźnych (C); 

klasyfikuje wzniesienia na 

podstawie ich wysokości 

(A); podpisuje na rysunku 

elementy doliny (B); 

opisuje proces 

powstawania i rolę gleby 

(B); opisuje, jak powstają 

bagna (B); charakteryzuje 

rodzaje wód płynących 

wymienia nazwy: 

najdłuższej rzeki, 

największego jeziora, 

największej głębi 

oceanicznej (A); podaje 

przykłady pozytywnego 

i negatywnego wpływu 

rzek na życie 

i gospodarkę człowieka 



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: 

(C); wymienia nazwy 

grup skał (A); podaje 

przykłady wód słonych 

(B); wymienia trzy formy 

ochrony przyrody w 

Polsce (A); podaje 

przykłady ograniczeń 

obowiązujących na 

obszarach chronionych 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega ochrona ścisła (B) 

wyjaśnia, czym jest 

próchnica (B);wyjaśnia 

pojęcia: wody słodkie, 

wody słone (B); wymienia 

rodzaje wód 

powierzchniowych (A); 

podaje przykłady zmian w 

krajobrazach kulturowych 

(B); wyjaśnia czym są 

parki narodowe i pomniki 

przyrody (B); opisuje 

sposób zachowania się na 

obszarach chronionych (B) 

na podstawie ilustracji 

rozróżnia rodzaje wód 

stojących i płynących (C); 

opisuje zmiany w 

krajobrazie najbliższej 

okolicy wynikające z 

rozwoju rolnictwa lub 

związane z rozwojem 

przemysłu (C); wyjaśnia 

cel ochrony przyrody (B); 

wyjaśnia czym są 

rezerwaty przyrody 

(B)wyjaśnia różnice 

między ochroną ścisłą a 

ochroną czynną (B)  

(B); podaje przykłady 

działalności człowieka w 

najbliższej okolicy, które 

prowadzą do 

przekształcenia krajobrazu 

(B); wyjaśnia pochodzenie 

nazwy swojej 

miejscowości lub osiedla 

(D); wskazuje różnice 

między parkiem 

narodowym a parkiem 

krajobrazowym (C) 

(B); wyjaśnia, w jakich 

warunkach powstają 

lodowce (B); podaje 

przykłady występowania 

lodowców na Ziemi (B)  

Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 

Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: VI.5, VI.7, VI.11, VI.8, VI.7, VI.6, VI.13, VI.10  

wymienia przystosowania 

ryb do życia w wodzie 

(A); opisuje schemat rzeki, 

wymieniając: źródło, bieg 

górny, środkowy, dolny, 

ujście (C); podpisuje, np. 

na schematycznym 

rysunku, strefy życia w 

jeziorze (C); podaje 

przykłady organizmów 

żyjących w 

poszczególnych strefach 

jeziora (B); wymienia 

czynniki warunkujące 

życie na lądzie (A); 

opisuje przystosowania 

zwierząt do zmian 

opisuje, popierając 

przykładami, 

przystosowania zwierząt 

do życia w wodzie (C); 

opisuje, popierając 

przykładami, 

przystosowania roślin do 

ruchu wody (C); podaje 

nazwy organizmów 

żyjących w biegu 

górnym, środkowym i 

dolnym rzeki (B) podaje 

przykłady roślin strefy 

przybrzeżnej jeziora (A); 

wskazuje 

przystosowania roślin do 

ochrony przed 

wymienia cechy, którymi 

różnią się poszczególne 

odcinki rzeki (B); opisuje 

przystosowania 

organizmów żyjących 

w biegu górnym, 

środkowym i dolnym 

rzeki (C); charakteryzuje 

przystosowania 

roślinności strefy 

przybrzeżnej jeziora (B); 

charakteryzuje 

przystosowania ptaków i 

ssaków do życia w strefie 

przybrzeżnej (C); 

charakteryzuje 

przystosowania roślin i 

porównuje świat roślin i 

zwierząt w górnym, 

środkowym i dolnym 

biegu rzeki (C); wyjaśnia 

pojęcie plankton (B); 

układa z poznanych 

organizmów łańcuch 

pokarmowy występujący 

w jeziorze (C); 

charakteryzuje wymianę 

gazową u roślin (C); 

opisuje przystosowania 

roślin do wykorzystania 

światła (B); charakteryzuje 

poszczególne warstwy 

lasu, uwzględniając 

czynniki abiotyczne oraz 

opisuje przystosowania 

dwóch–trzech gatunków 

zwierząt lub roślin do 

życia w ekstremalnych 

warunkach lądowych 

(C); charakteryzuje bory, 

grądy, łęgi i buczyny (C); 

wyjaśnia, czym jest 

walka biologiczna (B); 

wymienia korzyści 

i zagrożenia wynikające 

ze stosowania 

chemicznych środków 

zwalczających szkodniki 

(B) 



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: 

temperatury (C); wpisuje 

na schemacie warstwy lasu 

(C); przyporządkowuje po 

dwa gatunki organizmów 

do poszczególnych warstw 

lasu (C); opisuje zasady 

zachowania się w lesie 

(B); rozpoznaje na 

ilustracji dwa drzewa 

iglaste i dwa drzewa 

liściaste (C); wyjaśnia 

znaczenie łąki dla ludzi 

(B); wyjaśnia, dlaczego 

nie wolno wypalać traw 

(B); podaje nazwy zbóż 

uprawianych na polach 

(A); podaje przykłady 

warzyw uprawianych na 

polach (A); wymienia dwa 

szkodniki upraw polowych 

(A);  

niekorzystną (zbyt niską 

lub zbyt wysoką) 

temperaturą (C); 

wymienia nazwy 

przykładowych 

organizmów żyjących 

w poszczególnych 

warstwach lasu (B); 

porównuje wygląd igieł 

sosny i świerka (C); 

wymienia cechy łąki 

(B); wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące 

i żerujące na niej (A); 

opisuje sposoby 

wykorzystywania roślin 

zbożowych (B); 

uzupełnia brakujące 

ogniwa w łańcuchach 

pokarmowych 

organizmów żyjących na 

polu (C) 

zwierząt zabezpieczające 

przed utratą wody (C); 

opisuje sposoby wymiany 

gazowej u zwierząt 

lądowych (C); opisuje 

wymagania środowiskowe 

wybranych gatunków 

zwierząt żyjących 

w poszczególnych 

warstwach lasu (C); 

porównuje drzewa 

liściaste z iglastymi (C); 

rozpoznaje rosnące 

w Polsce rośliny iglaste i 

pospolite drzewa liściaste 

(B) rozpoznaje pięć 

gatunków roślin 

występujących na łące 

(C); przedstawia, 

w formie łańcucha 

pokarmowego, proste 

zależności pokarmowe 

między poznanymi 

organizmami żyjącymi na 

łące (C);wyjaśnia, czym 

różnią się zboża ozime i 

jare (B); wymienia 

sprzymierzeńców 

człowieka w walce ze 

szkodnikami upraw 

polowych (B) 

 

rośliny i zwierzęta żyjące 

w tych warstwach (D);  

podaje przykłady drzew 

rosnących w lasach 

liściastych, iglastych i 

mieszanych (B); 

przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin do 

charakterystycznych barw 

łąki (C); uzasadnia, że łąka 

jest środowiskiem życia 

wielu zwierząt (C); 

przykłady innych upraw 

niż zboża, warzywa, 

drzewa i krzewy 

owocowe, wskazując 

sposoby ich 

wykorzystywania (B); 

przedstawia zależności 

występujące na polu 

w formie co najmniej 

dwóch łańcuchów 

pokarmowych (C) 

 

 

 



 

 



VI. Klasa 4 – wymagania na poszczególne oceny szkolne 

Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

Dział 1. Poznawanie przyrody (odpowiada treściom kształcenia z działów I i częściowo II z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

1. Sposoby 
poznawania przyrody 

• wymienia źródła 
wiedzy o przyrodzie; 

• wymienia zmysły 
potrzebne 
do poznawania 
przyrody; 

• podaje przykłady 
obiektów, które 
można obserwować 
przez lupę. 

• określa, co to jest 
przyroda; 

• podaje po dwa 
przykłady obserwacji 
przyrodniczych, 
w których 
wykorzystuje się 
lornetkę. 

• podaje przykłady 
obiektów, 
organizmów, które 
można obserwować 
przez mikroskop; 

• wyjaśnia, do czego 
jest potrzebna mapa, 
kompas i taśma 
miernicza. 

• wyjaśnia, 
co to są narządy 
zmysłów i jaka jest 
ich rola 
w poznawaniu 
przyrody. 

• wyjaśnia, jakie są źródła wiedzy 
o przyrodzie. 

2. Obserwacje 
przyrodnicze 

• podaje przykłady 
organizmów, 
obiektów i zjawisk, 
które można 
obserwować. 

• wymienia sposoby 
dokumentowania 
obserwacji 
przyrodniczej; 

• wymienia zasady 
bezpieczeństwa, 
których należy 
przestrzegać, 
prowadząc 
obserwacje 
przyrodnicze. 

• wyjaśnia, co to jest 
obserwacja 
przyrodnicza. 

• opracowuje kartę 
obserwacji 
dowolnego obiektu. 

• wyjaśnia, kiedy można 
na podstawie obserwacji 
wyciągnąć wnioski. 

3. Doświadczenia • podaje przykłady • wymienia zasady, • wymienia punkty, • podaje różnice • uzasadnia, dlaczego 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

przyrodnicze pytań, na które 
można uzyskać 
odpowiedź, 
przeprowadzając 
doświadczenie 
przyrodnicze. 

których należy 
przestrzegać, 
prowadząc 
doświadczenie. 

które zawiera karta 
doświadczenia. 

między próbą 
badawczą 
a kontrolną 
w doświadczeniu. 

w doświadczeniu jest potrzebna 
próba kontrolna. 

4. Kierunki 
geograficzne 

• wyjaśnia, kiedy jest 
nam potrzebna 
znajomość 
kierunków świata, 

• wyznacza kierunki 
świata za pomocą 
gnomonu i Słońca. 

• posługuje się 
kompasem przy 
wyznaczaniu 
kierunków świata. 

• opisuje kierunki 
świata na róży 
kierunków; 

• określa kierunki 
świata w terenie. 

• opisuje sposoby 
wyznaczania 
kierunków świata 
w sytuacji, gdy nie 
ma przyrządów i gdy 
nie widać Słońca. 

• konstruuje kompas domowym 
sposobem według instrukcji 
i posługuje się nim. 

5. Zmiany położenia 
Słońca na niebie 

• podaje przykłady 
świadczące o 
pozornych zmianach 
położenia Słońca 
na niebie; 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: wschód 
Słońca, górowanie 
Słońca, zachód 
Słońca. 

• określa długość dnia 
(od wschodu 
do zachodu Słońca); 

• wyjaśnia pojęcie 
widnokręgu. 

• charakteryzuje 
widnokrąg w mieście 
i na wsi; 

• analizuje zależności 
między długością 
cienia a wysokością 
Słońca nad 
widnokręgiem. 

• podaje zależności 
między wielkością 
widnokręgu 
a wysokością, 
na jakiej znajduje się 
obserwator. 

• wyjaśnia, dlaczego droga Słońca 
nad widnokręgiem odbywa się 
w cyklu dobowym. 

6. Położenie Słońca 
na niebie w różnych 

• wymienia daty 
rozpoczynające 
kalendarzowe pory 

• opisuje ilustracje 
pokazujące drogę 
Słońca nad 

• rozpoznaje 
i wskazuje rysunki 
przedstawiające 

• samodzielnie 
wykonuje rysunki 
przedstawiające 

• wyjaśnia przyczyny 
występowania różnic w długości 
drogi Słońca nad widnokręgiem, 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

porach roku roku; 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: równonoc 
i przesilenie. 

widnokręgiem 
w zależności od pór 
roku. 

drogę Słońca 
w dniach 
rozpoczynających 
pory roku; 

• wyjaśnia zależność 
miedzy wysokością 
Słońca nad 
widnokręgiem 
a długością cienia 
w różnych porach 
roku. 

drogę Słońca nad 
widnokręgiem 
w dniach rozpoczęcia 
pór roku. 

w zależności od pory roku. 

7. Podsumowanie 
działu 1. Poznawanie 
przyrody 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 1–6. 

Dział 2. Orientacja w terenie i pogoda (odpowiada treściom kształcenia z działów II (częściowo) i III z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

8. Co to jest plan? • wyjaśnia, co to jest 
plan; 

• podaje przykłady 
zastosowania 
planów. 

• rysuje proste plany 
małych przedmiotów 
w zeszycie, np. 
pudełka od zapałek; 

• wyjaśnia, dlaczego 
nie można 
narysować planu 
klasy bez 
zmniejszenia jej 
wymiarów. 

• rysuje obiekty 
w podanych 
dowolnych 
zmniejszeniach, np. 
plan klasy, pokoju, 
ławki szkolnej. 

• szacuje na podstawie 
pomiarów sali 
lekcyjnej, ile razy 
należy zmniejszyć 
długość i szerokość 
sali, aby jej plan 
zmieścił się 
na kartce. 

 

• wyciąga wnioski dotyczące 
zależności między zastosowanym 
pomniejszeniem obiektu 
a wielkością tego obiektu na 
planie. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

9. Plan i mapa • wymienia różnice 
miedzy planem 
i mapą; 

• wymienia stałe 
elementy mapy; 

• odczytuje na mapie 
topograficznej, gdzie 
znajduje się np. las, 
szkoła, kościół. 

• rozpoznaje na mapie 
znaki topograficzne 
liniowe, 
powierzchniowe 
i punktowe, podaje 
ich przykłady. 

• rozpoznaje mapę 
topograficzną wśród 
innych map 
do wyboru. 

• określa kierunki 
świata na mapie 
topograficznej; 

• analizuje mapy 
topograficzne pod 
względem liczby 
zabudowań i innych 
elementów. 

• planuje i opisuje 
trasę wycieczki, 
określając kierunki 
świata; 

• wyznacza trasę 
wędrówki, zgodnie 
z opisem na mapie 
topograficznej. 

• podaje przykłady innych map 
(np. tematycznych) i opisuje ich 
zastosowanie. 

10. Korzystanie 
z planów i map 

• wskazuje plany miast 
wśród innych map; 

• wymienia sytuacje 
życiowe, w których 
plan miasta jest 
niezbędny. 

 

• odczytuje informacje 
z planu miasta 
i mapy 
topograficznej 
w podstawowym 
zakresie; 

• wskazuje ulice 
i określa kierunki, 
w których 
przebiegają, np. 
z północy 
na południe; 

• pokazuje na planie 
punkty wymienione 
przez nauczyciela; 

• określa kierunki 
świata na mapie 
topograficznej 

• planuje trasę 
wycieczki po mieście 
lub po najbliższej 
okolicy 
z uwzględnieniem 
najciekawszych 
punktów lub 
punktów wskazanych 
przez nauczyciela. 

 

• orientuje plan miasta 
i mapę topograficzną 
za pomocą kompasu 
i charakterystycznych 
punktów w terenie; 

• opisuje przebieg 
podanej trasy 
z uwzględnieniem 
kierunków przebiegu 
ulic, lokalizacji 
zabytków itp. 

 

• szkicuje trasę ze szkoły do domu, 
uwzględniając kierunki świata, 
bez korzystania z mapy. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

i planie miasta. 

11. Składniki pogody • wymienia składniki 
pogody. 

• opisuje poszczególne 
składniki pogody. 

• rozróżnia opady 
i osady 
atmosferyczne. 

• na podstawie 
prognozy pogody 
opisuje jej składniki. 

• rozróżnia przykładowe rodzaje 
chmur i przewiduje na podstawie 
ich wyglądu zmiany w pogodzie. 

12. Pomiar 
składników pogody 

• przyporządkowuje 
składniki pogody 
do urządzeń 
pomiarowych. 

• wymienia jednostki 
pomiaru składników 
pogody. 

 

• odczytuje wartości 
składników pogody 
z urządzeń 
pomiarowych. 

• na podstawie 
wartości 
poszczególnych 
składników pogody 
opisuje warunki 
pogodowe. 

• przewiduje wartości składników 
pogody w zależności od sytuacji 
opisanych przez nauczyciela. 

13. Mapa pogody 
w różnych porach 
roku 

• przedstawia składniki 
pogody za pomocą 
symboli graficznych. 

• odczytuje składniki 
pogody z mapy 
pogody. 

• określa pogodę 
na podstawie mapy 
pogody wybranej 
części kraju. 

• rozróżnia pory roku 
na podstawie 
wybranych map 
pogody. 

• przedstawia mapę pogody 
na podstawie prognozy słownej. 

14. 
Niebezpieczeństwa 

• wymienia 
niebezpieczeństwa 

• opisuje, jak należy 
zachować się 

• opisuje, jak należy 
zachować się 
podczas wichury, 

• opisuje zjawisko 
tęczy. 

• opisuje zasadę działania 
piorunochronu. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

związane z pogodą związane z pogodą. podczas burzy. ulewy i śnieżycy. 

 

15. Podsumowanie 
działu 2. Orientacja 
w terenie i pogoda 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 8–14. 

Dział 3. Ja i moje ciało (odpowiada treściom kształcenia z działu IV z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

16. Organizm 
człowieka 

• podaje przykłady 
narządów 
w organizmie 
człowieka oraz ich 
funkcje. 

 

• wskazuje, 
że podstawowym 
elementem 
budującym organizm 
jest komórka; 

• wymienia główne 
układy narządów 
organizmu 
człowieka. 

• omawia funkcje 
układów narządów 
w organizmie 
człowieka. 

 

• rozpoznaje położenie 
układów i narządów 
na rycinach 
anatomicznych. 

• opisuje hierarchiczność struktury 
organizmu. 

 

17. Układ ruchu • wymienia funkcje 
szkieletu; 

• wskazuje na planszy 
podstawowe części 
szkieletu; 

• określa rolę układu 
mięśniowego 
w organizmie. 

• wskazuje dwa 
przeciwstawnie 
działające mięśnie, 
np. zginacz 
i prostownik 
przedramienia; 

• wskazuje na modelu 
szkieletu człowieka 
rodzaje połączeń 

• wymienia elementy 
składowe szkieletu 
człowieka; 

• wskazuje główne 
mięśnie organizmu 
człowieka. 

• wyjaśnia, dlaczego 
mięśnie muszą 
pracować parami. 

• omawia budowę 
i funkcjonowanie stawu. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

kości. 

18. Układ 
pokarmowy 

• omawia rolę układu 
pokarmowego. 

 

• wskazuje 
na schematach 
budowy układu 
pokarmowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• opisuje ogólnie 
przebieg procesów 
zachodzących 
w przewodzie 
pokarmowym 
człowieka. 

• wymienia rodzaje 
zębów człowieka 
i podaje ich funkcje. 

 

• opisuje rolę ślinianek, wątroby 
i trzustki. 

 

19. Układ 
oddechowy 

• omawia rolę układu 
oddechowego. 

• wskazuje 
na schematach 
budowy układu 
oddechowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• uzasadnia, dlaczego 
oddychanie przez 
nos jest zdrowsze niż 
przez usta. 

• opisuje proces 
wymiany gazowej 
zachodzący 
w płucach. 

 

• wykazuje związek między 
budową a rolą krtani. 

 

20. Układ 
krwionośny 

• wymienia główne 
funkcje krwi. 

 

• omawia rolę serca. 

 

• opisuje rodzaje 
naczyń 
krwionośnych. 

 

• na podstawie ryciny 
omawia budowę 
serca. 

 

• wyjaśnia, dlaczego krążenie krwi 
jest warunkiem życia człowieka. 

21. Układ nerwowy • wskazuje na planszy 
układ nerwowy; 

• nazywa podstawowe 
elementy układu 
nerwowego. 

• omawia rolę układu 
nerwowego 
w funkcjonowaniu 
organizmu. 

• omawia części 
układu nerwowego. 

• wymienia funkcje, 
jakie pełnią mózg i 
móżdżek. 

• uzasadnia, dlaczego układ 
nerwowy odgrywa kluczową rolę 
w organizmie. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

22. Układ rozrodczy • wskazuje różnice 
w budowie komórki 
jajowej i plemnika, 

• podaje nazwy 
poszczególnych 
elementów budowy 
układu rozrodczego 
kobiety i układu 
rozrodczego 
mężczyzny. 

• określa rolę układu 
rozrodczego kobiety 
i układu rozrodczego 
mężczyzny. 

• wskazuje na planszy 
rozmieszczenie 
narządów 
rozrodczych kobiety 
i mężczyzny. 

• określa rolę 
poszczególnych 
narządów w układzie 
rozrodczym męskim 
i układzie 
rozrodczym żeńskim. 

• uzasadnia przystosowanie 
budowy układu rozrodczego 
męskiego i układu 
rozrodczego żeńskiego 
do pełnionych funkcji. 

23. Zmiany 
zachodzące okresie 
dojrzewania 

• opisuje zmiany 
zachodzące 
w organizmach 
dziewcząt i chłopców 
w okresie 
dojrzewania. 

• wyjaśnia, na czym 
polega dojrzewanie 
dziewcząt 
i chłopców. 

 

• wskazuje czynniki 
wpływające 
pozytywnie 
i negatywnie 
na rozwój organizmu 
w okresie 
dojrzewania. 

• charakteryzuje etap 
dojrzewania. 

• wyjaśnia, co to znaczy, 
że na dojrzewanie mają wpływ 
hormony. 

24. Narządy zmysłów • wymienia zmysły 
człowieka i wskazuje 
je na własnym 
organizmie; 

• podaje podstawowe 
zasady dbania 
o słuch i wzrok. 

 

• opisuje rolę 
poszczególnych 
zmysłów 
w odbieraniu wrażeń 
ze środowiska 
zewnętrznego; 

• uzasadnia, dlaczego 
nie należy słuchać 
zbyt głośnej muzyki 

• wyjaśnia, 
co to znaczy, 
że zmysły ulegają 
adaptacji; 

• podaje przykłady 
świadczące 
o ochronnym 
działaniu zmysłów 
dla organizmu. 

• uzasadnia, że zmysły 
chronią organizm 
przed 
niebezpiecznymi 
czynnikami 
zewnętrznymi. 

• opisuje rolę mózgu w odbieraniu 
wrażeń ze środowiska 
zewnętrznego przez narządy 
zmysłów. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

oraz korzystać zbyt 
długo z telefonów 
komórkowych. 

25. Jak dbać 
o własne ciało 
i otoczenie? 

• podaje zasady 
pielęgnacji skóry, 
włosów, zębów 
i paznokci. 

• omawia znaczenie 
czystości odzieży, 
obuwia, bielizny 
i otoczenia dla 
utrzymania zdrowia; 

• podaje przykłady 
ubioru 
dostosowanego 
do pory roku 
i rodzaju pracy. 

• wymienia substancje 
wydalane 
i wydzielane przez 
skórę. 

• opisuje poprawne 
zasady mycia zębów. 

• wyjaśnia, dlaczego 
przestrzeganie 
higieny osobistej jest 
obowiązkiem 
każdego człowieka. 

• proponuje i przeprowadza 
doświadczenie przedstawiające 
niszczenie szkliwa nazębnego. 

26. Podsumowanie 
działu 3. Ja i moje 
ciało 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 16–25. 

Dział 4. Ja i moje otoczenie (odpowiada treściom kształcenia z działu V z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

27. Świat substancji • wymienia trzy 
podstawowe grupy 
ciał stałych 
w zależności od ich 
właściwości 
fizycznych. 

• wymienia trzy stany 
skupienia substancji. 

• opisuje trzy stany 
skupienia substancji 
w zależności 
od ułożenia drobin 
oraz możliwości ich 
przemieszczania się. 

• uzasadnia, dlaczego 
przykładowe ciało 
zostało wykonane 
z danej substancji. 

• opisuje właściwości ciała 
w zależności od rodzaju 
substancji, z jakiej zostało 
wykonane. 

28. Niebezpieczne 
substancje 

• odróżnia środki 
szkodliwe 
po oznaczeniach 
na opakowaniu lub 
etykiecie. 

• na podstawie 
instrukcji omawia 
sposób posługiwania 
się środkami 
czystości. 

• uzasadnia celowość 
umieszczania 
symboli 
ostrzegawczych 
na produktach 
szkodliwych. 

• interpretuje 
szkodliwość 
produktu 
oznaczonego kilkoma 
piktogramami 
ostrzegawczymi. 

• określa szkodliwe dla zdrowia 
skutki działania preparatów 
drażniących, żrących, 
wybuchowych i toksycznych. 

29. Uszkodzenia ciała • wskazuje sposoby 
postępowania 
podczas opatrywania 
otarcia lub 
skaleczenia; 

• opisuje sposoby 
zabezpieczania ciała 
przed skutkami 
nadmiernego 
promieniowania 
słonecznego. 

• podaje przyczyny 
uszkodzeń skóry; 

• opisuje objawy 
złamania kości. 

• podaje zasady 
właściwego 
postępowania 
w wypadku 
pogryzienia przez 
zwierzę. 

• podaje różnice 
między zwichnięciem 
a złamaniem; 

• wyjaśnia, dlaczego 
nie należy opalać się 
bez właściwego 
zabezpieczenia 
skóry. 

• wymienia rodzaje uszkodzeń 
ciała i opisuje sposoby udzielania 
pierwszej pomocy. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

30. Choroby zakaźne 
i zapobieganie im 

• wyjaśnia, 
co to są choroby 
zakaźne; 

• opisuje podstawowe 
sposoby 
zapobiegania 
chorobom zakaźnym. 

• uzasadnia 
konieczność 
zasięgnięcia porady 
lekarskiej 
w przypadku 
zachorowania 
na chorobę zakaźną; 

• podaje przykłady 
chorób zakaźnych 
człowieka i dróg 
zakażenia się nimi. 

• wskazuje przykłady 
chorób bakteryjnych 
i wirusowych; 

• uzasadnia celowość 
wykonywania 
szczepień 
ochronnych. 

• opisuje objawy 
wybranych chorób 
zakaźnych. 

• omawia ogólnie zasadę działania 
szczepionki. 

31. Niebezpieczne 
organizmy 

• wymienia typowe 
objawy alergii; 

• opisuje zachowania 
chroniące człowieka 
przed zakażeniem się 
grzybicą. 

• podaje przykłady 
zwierząt jadowitych. 

• podaje przykłady 
roślin mogących 
wywołać alergię 
u ludzi. 

• wyjaśnia, dlaczego 
w kontaktach 
ze zwierzętami 
należy zachować 
szczególną 
ostrożność. 

• wyjaśnia, co oznaczają pojęcia: 
alergia, alergolog. 

32. Uzależnienia • wskazuje sposoby 
odmawiania 
propozycjom picia 
alkoholu, palenia 
tytoniu i zażywania 
narkotyków. 

• wymienia sytuacje, 
w których należy 
powiedzieć nie; 

• wyjaśnia, co to jest 
uzależnienie. 

• podaje przykłady 
zachowań 
asertywnych wobec 
presji otoczenia; 

• wyjaśnia, dlaczego 
znajomości zawarte 
przez internet mogą 
być niebezpieczne. 

• opisuje skutki 
działania nikotyny 
na organizm 
człowieka. 

• uzasadnia konieczność 
zachowania postawy 
antyalkoholowej 
i antynikotynowej. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

33. Zdrowy styl życia • wymienia 
podstawowe zasady 
zdrowego stylu życia; 

• podaje przykłady 
potraw, których 
powinna się 
wystrzegać osoba 
prowadząca zdrowy 
styl życia; 

• wymienia czynniki 
mające szkodliwy 
wpływ na organizm 
człowieka. 

• opisuje zasady 
zdrowego stylu życia; 

• wyjaśnia, dlaczego 
należy zachować 
postawę asertywną 
w sytuacji bycia 
namawianym 
do zapalenia 
papierosa, wypicia 
alkoholu lub 
spróbowania 
narkotyków. 

• uzasadnia 
stwierdzenie: Ruch 
i umiejętność 
odpoczynku 
są bardzo ważne dla 
organizmu. 

• wyjaśnia, dlaczego 
bycie życzliwym dla 
innych ma wpływ 
na zdrowie 
człowieka; 

• uzasadnia 
stwierdzenie: 
Zdrowie w dużej 
mierze zależy od nas 
samych. 

• wyjaśnia, jak rozumie 
stwierdzenie: Wytyczaj sobie 
realistyczne cele życiowe 
i wytrwale dąż do ich osiągnięcia. 

34. Podsumowanie 
działu 4. Ja i moje 
otoczenie 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 27–33. 

Dział 5. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (odpowiada treściom kształcenia z działu VI z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

35. Przyroda 
ożywiona 
i nieożywiona. 
Rodzaje skał 

• podaje przykłady 
elementów przyrody 
ożywionej 
i nieożywionej; 

• wymienia rodzaje 
skał (lite, luźne 
i zwięzłe). 

 

• wyjaśnia, 
co to są skały 
i minerały; 

• odróżnia skały lite 
od pozostałych, 
rozpoznaje granity 
i piaskowce. 

• rozpoznaje 
w krajobrazie 
elementy przyrody 
ożywionej 
i nieożywionej; 

• charakteryzuje różne 
rodzaje skał 
i rozpoznaje je; 

• wyjaśnia, 
co to są surowce 
mineralne, podaje 
ich podział. 

• podaje przykłady 
gospodarczego 
wykorzystania 
surowców 
mineralnych; 

• podaje przykłady 
surowców 
jubilerskich. 

• opisuje pochodzenie skał; 

• wyjaśnia powstawanie skał 
osadowych; 

• dokumentuje skały w najbliższej 
okolicy (fotografuje, opisuje, 
wyjaśnia różnice między nimi). 

36. Formy 
ukształtowania 
powierzchni Ziemi 

• wymienia formy 
ukształtowania 
terenu; 

• wskazuje, które 
z form są wklęsłe, 
a które wypukłe 
(na fotografiach, 
modelach lub 
w terenie). 

• rozpoznaje 
na ilustracjach 
i nazywa 
poszczególne formy 
ukształtowania 
terenu. 

• wskazuje i nazywa 
elementy pagórka; 

• rozpoznaje zbocza 
łagodne i strome; 

• wskazuje na modelu 
i nazywa elementy 
doliny rzecznej. 

• rozpoznaje i nazywa 
elementy doliny 
rzecznej w terenie. 

• charakteryzuje poszczególne 
formy ukształtowania terenu; 

• rozpoznaje w terenie formy 
terenu i wykonuje ich 
dokumentację fotograficzną. 

37. Warunki życia 
na lądzie 

• wymienia 
najważniejsze cechy 
środowisk lądowych. 

• podaje przykłady 
sposobów 
przetrwania zimy 
przez rośliny 
i zwierzęta. 

• podaje przykłady 
przystosowań roślin 
do warunków 
suchych i wilgotnych. 

• podaje przykłady 
roślin światłolubnych 
i cieniolubnych. 

• wykazuje związek budowy 
zwierząt z przystosowaniem 
do życia na różnych podłożach. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

38. Organizmy 
najbliższej okolicy 

• rozpoznaje pospolite 
drzewa, krzewy 
i rośliny zielne 
występujące 
w najbliższej okolicy; 

• rozpoznaje pospolite 
zwierzęta 
występujące 
w najbliższej okolicy. 

• wskazuje różnice 
między drzewem 
iglastym a drzewem 
liściastym; 

• wyjaśnia, czym różni 
się drzewo 
od krzewu i rośliny 
zielnej; 

• wskazuje pień 
i koronę drzewa. 

• podaje przykłady 
bylin występujących 
w najbliższej okolicy. 

• podaje, które rośliny 
są 
nazywane bylinami. 

• podaje różnice między roślinami 
jednorocznymi, dwuletnimi 
i wieloletnimi. 

39. Las jako 
środowisko życia 
organizmów 

• wyjaśnia, co to jest 
las; 

• wymienia funkcje 
lasu; 

• podaje podstawowe 
zasady zachowania 
się w lesie. 

• omawia znaczenie 
tablic informacyjnych 
umieszczanych przy 
wejściu do lasu. 

• wyjaśnia różnice 
między lasem 
liściastym, iglastym 
i mieszanym. 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: buczyna, bór, 
las mieszany. 

• prezentuje samodzielnie 
opracowany regulamin 
zachowania się w lesie. 

40. Organizmy 
różnych warstw lasu 

• wymienia warstwy 
roślinności w lesie; 

• podaje przykłady 
grzybów jadalnych, 
niejadalnych 
i trujących. 

• podaje przykłady 
roślin tworzących 
poszczególne 
warstwy lasu. 

• opisuje temperaturę 
powietrza, wilgotność 
i nasłonecznienie 
występujące 
w poszczególnych 
warstwach lasu; 

• opisuje, jak można 
poznawać las za 

• wyjaśnia, dlaczego 
rośliny runa leśnego 
kwitną wczesną 
wiosną; 

• wyjaśnia znaczenie 
ściółki leśnej dla 
życia w lesie. 

• omawia przystosowania roślin 
w poszczególnych warstwach 
lasu do panujących tam 
warunków. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

pomocą różnych 
zmysłów. 

41. Sposoby 
odżywiania się 
organizmów 

• rozróżnia 
cudzożywny 
i samożywny sposób 
odżywiania się 
organizmów. 

• podaje przykłady 
znaczenia roślin 
w przyrodzie i życiu 
człowieka. 

• uzasadnia, 
że człowiek jest 
organizmem 
cudzożywnym. 

• uzasadnia, że rośliny 
to organizmy 
samożywne. 

• opisuje ogólnie proces 
fotosyntezy. 

42. Przystosowania 
organizmów 
do zdobywania 
pokarmu 

• na wybranych 
przykładach 
przedstawia 
przystosowania 
zwierząt 
roślinożernych 
i mięsożernych 
do zdobywania 
pokarmu. 

• wykazuje 
różnorodność 
sposobów polowania 
zwierząt 
mięsożernych. 

• uzasadnia, 
że budowa roślin 
stanowi 
przystosowanie 
do samożywnego 
odżywiania się. 

• podaje przykłady 
przystosowań 
zwierząt 
do odżywiania się 
pokarmem płynnym. 

• wykazuje związek między 
budową przewodu 
pokarmowego roślinożerców 
a spożywanym przez nich 
pokarmem. 

43. Łąka jako 
środowisko życia 
organizmów 

• podaje przykłady 
wykorzystywania łąk 
przez człowieka. 

• rozpoznaje typowe 
rośliny łąkowe. 

• rozpoznaje zwierzęta 
żyjące na łące. 

• rozróżnia rośliny 
jednoroczne i byliny. 

• rozróżnia łąki naturalne 
i stworzone przez człowieka. 

44. Rośliny uprawne • wymienia produkty 
otrzymywane 
z poszczególnych 
zbóż; 

• rozpoznaje zboża 
uprawiane w Polsce; 

• nazywa rośliny 

• określa cel tworzenia 
pól uprawnych; 

• opisuje zastosowanie 
i wykorzystanie 

• wskazuje różnice 
miedzy polem 
uprawnym a łąką; 

• opisuje 

• wyjaśnia, co to są rośliny 
zbożowe, okopowe, oleiste. 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

• wymienia produkty 
otrzymywane 
z ziemniaków 
i buraków 
cukrowych. 

oleiste; 

• podaje przykłady 
roślin warzywnych. 

różnych rodzajów 
i różnych części 
roślin. 

wykorzystanie 
i zastosowanie roślin 
włóknodajnych. 

45. Wody stojące 
i płynące 

• wymienia wody 
występujące 
w najbliższej okolicy; 

• podaje przykłady 
wód płynących 
i stojących. 

• podaje przykłady 
zbiorników 
sztucznych 
i naturalnych; 

• omawia 
wykorzystanie wód 
płynących 
i stojących. 

• wyjaśnia pojęcia: 
bagno, staw, jezioro; 

• wyjaśnia, co to jest 
źródło i ujście rzeki; 

• opisuje rzekę 
w najbliższej okolicy. 

 

• rozpoznaje w terenie 
wody 
powierzchniowe 
w najbliższej okolicy 
i podaje ich nazwy; 

• wyjaśnia, co to jest 
nurt rzeki; 

• opisuje naturalne 
i sztuczne zbiorniki 
wodne i rozpoznaje 
je w terenie. 

• charakteryzuje wpływ różnych 
czynników na wody 
powierzchniowe; 

• opisuje skutki powodzi; 

• opisuje działalność rzeki 
(żłobienie koryta, podmywanie 
brzegów, transport piasku 
i inne). 

46. Warunki życia 
w wodzie 

• wymienia korzyści, 
jakie daje 
organizmom 
środowisko wodne. 

• wskazuje 
najważniejsze 
przystosowania ryb 
do życia 
w środowisku 
wodnym. 

• wykazuje różnice 
w warunkach życia 
w wodzie i na lądzie. 

• opisuje ogólnie 
proces wymiany 
gazowej u ryby. 

• wyjaśnia zasadę działania 
pęcherza pławnego. 

47. Organizmy • podaje przykłady ryb 
słodkowodnych 

• podaje przykłady 
słodkowodnych 

• omawia strefy 
występowania roślin 

• określa, czym jest 
plankton i jakie jest 

• na wybranych przykładach 
przedstawia przystosowania 



Numer  
i temat lekcji 

Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

słodkowodne występujących 
w Polsce. 

zwierząt (innych niż 
ryby) żyjących 
w Polsce. 

w jeziorze. jego znaczenie. roślin do życia w wodzie. 

 

48. Podsumowanie 
działu 5. Środowisko 
przyrodnicze 
najbliższej okolicy 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 35–47. 

Dział 6. Krajobraz najbliższej okolicy (odpowiada treściom kształcenia z działu VII z Podstawy programowej kształcenia ogólnego) 

49. Wpływ 
działalności 
człowieka 
na krajobraz 

• opisuje dzisiejszy 
wygląd krajobrazu 
w mieście i na wsi; 

• wymienia obiekty 
budowlane 
wykonane przez 
człowieka 
wpływające 
na krajobraz. 

• opisuje, jak wyglądał 
krajobraz przed 
setkami lat 
(na podstawie ryciny) 
i czym zajmowali się 
ludzie; 

• omawia, jakie zmiany 
krajobrazu 
następowały w ciągu 
stuleci pod wpływem 
działalności 
człowieka. 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobrazów 
naturalnych na Ziemi 
jest niewiele; 

• porównuje krajobraz 
miejski i wiejski; 

• opisuje krajobrazy 
zdewastowane przez 
człowieka, np. tereny 
kopalń 
odkrywkowych. 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
naturalnych 
i uzasadnia ich 
zakwalifikowanie 
do danego typu 
krajobrazów; 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobraz rolniczy 
zalicza się 
do krajobrazów 
częściowo 
przekształconych. 

• podaje przykłady zmian 
krajobrazu na skutek 
gwałtownego rozwoju przemysłu 
w XIX w.; 

• wyjaśnia, na czym polega 
rekultywacja krajobrazu. 

 

50. Krajobraz wsi 
i miasta 

• wymienia składniki 
krajobrazu 
wiejskiego 

• charakteryzuje 
krajobraz wiejski 

• uzasadnia zależność 
krajobrazu rolniczego 

• porównuje 
krajobrazy rolnicze 

• definiuje pojęcia: krajobraz 
rolniczy i krajobraz miejski. 
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i miejskiego. i miejski. od pór roku. nizinne i górskie; 

• porównuje 
krajobrazy dużego 
i małego miasta. 

51. Krajobraz 
antropogeniczny 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
antropogenicznych; 

• wymienia składniki 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje elementy 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje wybrany typ 
krajobrazu 
antropogenicznego. 

• uzasadnia 
przywracanie 
wartości użytkowych 
i przyrodniczych 
terenom 
zdegradowanym. 

• wyjaśnia różnice między 
pojęciami rewitalizacja 
i rekultywacja. 

52. Krajobraz okolicy 
dawniej i dziś 

• wymienia składniki 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• rozróżnia aktualne 
i dawne elementy 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• opisuje krajobraz 
najbliższej okolicy. 

• wyjaśnia 
pochodzenie nazwy 
swojej miejscowości. 

• prezentuje krajobraz okolicy 
na nośnikach cyfrowych. 

53. Obiekty 
chronione 
w najbliższej okolicy 

• wymienia formy 
ochrony przyrody 
w Polsce; 

• podaje przykład 
parku narodowego 
położonego najbliżej 
miejsca zamieszkania 
i wskazuje go 
na mapie; 

• opisuje podstawowe 

• charakteryzuje 
sposoby ochrony 
przyrody w Polsce, 

• wyjaśnia co oznacza 
skrót LOP. 

• podaje przykłady 
rezerwatów przyrody 
i pomników przyrody 
w Polsce; 

• wskazuje miejsca 
w najbliższej okolicy 
zasługujące 
na ochronę 
i uzasadnia swój 
wybór. 

• opisuje zadania 
szkolnego koła Ligi 
Ochrony Przyrody. 

• uzasadnia, że ochrona przyrody 
ma w Polsce długą tradycję. 
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Wymagania podstawowe 

Uczeń na ocenę: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

zasady zachowania 
się na terenie parku 
narodowego; 

• podaje możliwości 
ochrony przyrody 
przez ucznia klasy 4. 

54. Podsumowanie 
działu 6. Krajobraz 
najbliższej okolicy 

Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami z lekcji 49–53. 

 

 


