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    Wymagania na ocenę:    

Tytuł tematu 
       
       

w podręczniku dopuszczającą dostateczną  dobrą bardzo dobrą celującą 

i temat lekcji        
   

Uczeń: 

   

       

Dział 1. Ja i przyroda 

       

       
        

1.1. Poznaję przyrodę ––podaje sposoby pozna- ––opisuje sposoby korzy-  ––opisuje sposoby ––podaje przykłady działań, ––przygotowuje instrukcję 

1. Poznaję przyrodę 
wania przyrody; stania z różnych źródeł  poznawania przyrody; które może sam wykonać obserwacji najbliższego 
––podaje przykłady wykorzy- wiedzy o przyrodzie;  ––określa rolę zmysłów w celu przeprowadzenia otoczenia. 

 stania zmysłów podczas ––podaje przykłady  w poznawaniu przyrody; obserwacji przyrodni-   

 prowadzenia obserwacji sposobów poznawania  ––wyjaśnia, dlaczego czych.   

 przyrodniczych; przyrody i określa, jaką  w poznaniu przyrody    

 ––wymienia różne źródła rolę zmysłów w każdym  należy korzystać z róż-    

 wiedzy o przyrodzie. z takich przykładów.  nych źródeł wiedzy.    
        

1.2. Przyrządy ––wymienia nazwy przy- ––korzysta z różnych źródeł  ––wyjaśnia, jak należy ––wyjaśnia, dlaczego ––podaje przykłady zasto- 
pomocne rządów stosowanych wiedzy o przyrodzie przy  korzystać na lekcjach podczas obserwacji sowania mikroskopu. 
w poznawaniu w poznawaniu przyrody; planowaniu obserwacji;  przyrody z przyrządów: przyrodniczych należy   

przyrody ––wskazuje różne źródła ––poprawnie korzysta  lupy, kompasu, taśmy stosować zasady   

2. Przyrządy pomocne 
wiedzy o przyrodzie. z przyrządów;  mierniczej; bezpieczeństwa;   

 ––wymienia zasady bez-  ––określa przeznaczenie ––podaje przykłady zasto-   

w poznawaniu  piecznego korzystania  poznanych przyrządów; sowania przyrządów   

przyrody  z przyrządów służących  ––posługuje się przyrządami (lupy, kompasu, taśmy   

  do obserwacji przyrodni-  podczas prowadzonych mierniczej) w poznawaniu   

  czych.  obserwacji. przyrody.   
        

1.3 Moje pierwsze ––wyjaśnia, na czym polega ––podaje przykłady  ––korzysta z różnych źródeł ––dokumentuje obserwacje ––planuje i dokumentuje 
obserwacje obserwacja przyrodnicza; obiektów i organizmów,  wiedzy o przyrodzie, przyrodnicze; przeprowadzenie doświad- 
i doświadczenia ––wymienia zasady bezpie- które można obser-  planując obserwacje ––przeprowadza czeń przyrodniczych; 

3. Moje pierwsze 
czeństwa podczas obser- wować;  przyrodnicze; obserwacje na podstawie ––uzasadnia, że obserwacje 
wacji przyrodniczych. ––odczytuje informacje  ––odczytuje instrukcje prze- instrukcji w podręczniku. są źródłem wiedzy o przy- 

obserwacje  z przyrządów.  prowadzania obserwacji.  rodzie. 
        

1.3 Moje pierwsze ––wyjaśnia, na czym polega ––podaje przykłady pytań,  ––korzysta z różnych źródeł ––dokumentuje doświad- ––podaje przykłady doku- 
obserwacje doświadczenie przyrod- na które można uzyskać  wiedzy o przyrodzie czenia przyrodnicze; mentowania doświad- 
i doświadczenia nicze; odpowiedź, przeprowa-  podczas planowania ––przeprowadza doświad- czeń przyrodniczych; 

4. Moje pierwsze 
––wymienia zasady bez- dzając doświadczenie  doświadczeń przyrodni- czenie na podstawie ––uzasadnia, że doświad- 
pieczeństwa podczas przyrodnicze.  czych; instrukcji w podręczniku. czenia są źródłem wiedzy 

doświadczenia doświadczeń przyrodni-   ––wyjaśnia różnice między  o przyrodzie. 
 czych.   doświadczeniem a obser-    

    wacją.    
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   Wymagania na ocenę:   

Tytuł tematu 
      
      

w podręczniku  dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

i temat lekcji       
   

Uczeń: 

  

      

1.4. Podsumowanie 

 

Wiadomości i umiejętności z lekcji: 1–4. 

   

    
działu 1       
 
5. Powtórzenie wiado-

mości z działu 1 

 
Dział 2. Cztery strony świata 

 

2.1. Zdobywam wiedzę ––wyjaśnia, co to jest wid- ––wyjaśnia, jak się zmienia  ––wyjaśnia, jak się zmienia ––wskazuje, jakie obser- ––uzasadnia, że widnokrąg 

o widnokręgu nokrąg; widnokrąg, kiedy dana  widnokrąg, kiedy obser- wacje można prowadzić zmienia się w momencie 

 ––opisuje przebieg widno- osoba zmienia miejsce  wator zmienia wyso- na widnokręgu. zmiany miejsca 

6. Zdobywam wiedzę kręgu. obserwacji.  kość, z której obserwuje  obserwacji i wysokości 

o widnokręgu    widnokrąg.  obserwacji. 
       

2.2. Poznaję kierunki ––wymienia nazwy kie- ––wyznacza kierunki geo-  ––wymienia kierunki ––wyznacza kierunki ––wyznacza kierunki 

geograficzne runków głównych; graficzne na widnokręgu  główne, używając nazw w terenie za pomocą w terenie za pomocą 

 ––wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu  polskich i ich skrótów Słońca; Słońca i Gwiazdy 

7. Poznaję kierunki w terenie za pomocą i kierunek północny za  w języku angielskim; ––odczytuje z róży kie- Polarnej; 

geograficzne kompasu. pomocą gnomonu;  ––odczytuje z róży kie- runków nazwy kierunków ––wyjaśnia, jak wyznaczyć 

  ––wskazuje kierunki główne  runków nazwy kierunków pośrednich i wskazuje je kierunki w terenie bez 

  w terenie.  pośrednich. w terenie; użycia przyrządów, tylko 

     ––używa skrótów kierunków obserwując przyrodę. 

     pośrednich w języku  

     angielskim.  
       

2.3. Wędrówka Słońca ––wskazuje położenie ––wskazuje w terenie  ––dostrzega zależność ––wyjaśnia zależność ––wyjaśnia pojęcie pozorna 

nad widnokręgiem Słońca nad widnokrę- oraz na schemacie (lub  między wysokością między wysokością wędrówka Słońca 

 giem w ciągu doby; horyzontarium) miejsca  Słońca a długością cienia Słońca a długością cienia nad widnokręgiem. 

8. Wędrówka Słońca ––obserwuje pozorną wschodu, zachodu i góro-  w ciągu dnia i w ciągu w ciągu dnia i w ciągu  

nad widnokręgiem wędrówkę Słońca wania Słońca w ciągu  roku. roku;  

 w ciągu doby; dnia oraz w różnych   ––opisuje zmiany w poło-  

 ––wskazuje na widnokręgu porach roku.   żeniu Słońca nad wid-  

 miejsca wschodu, góro-    nokręgiem w ciągu dnia  

 wania i zachodu Słońca    i w ciągu roku.  

 w ciągu doby.      
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2.4. Poznaję plan ––rysuje plan dowolnego ––wymienia czynności ––wyjaśnia, że plan i mapę ––wskazuje różnice między ––wyjaśnia, w jakich 
i mapę przedmiotu; umożliwiające sprawne rysujemy w zmniejszeniu; planem a mapą; sytuacjach znajomość 
 ––odczytuje informacje narysowanie planu. ––opisuje najbliższą okolicę ––wyjaśnia znaczenie umie- rysowania planów jest 
9. Poznaję plan i mapę z legendy planu.  na podstawie planu. jętności czytania planu przydatna; 
    najbliższej okolicy szkoły ––wyjaśnia, w jakich 
    (miejsca zamieszkania). sytuacjach znajomość 
     czytania planów jest 

     przydatna. 
      

2.5. Elementy mapy ––wymienia rodzaje map, ––korzysta z informacji ––czyta mapę – interpretuje ––układa instrukcję ––planuje wycieczkę po 
 np. topograficzną, tury- zawartych w legendzie znaki zamieszczone na ułatwiającą czytanie nieznanym terenie, korzy- 
10. Elementy mapy styczną; mapy; różnych mapach; wybranego fragmentu stając z mapy; 
 ––rozpoznaje znaki topo- ––odczytuje informacje ––opisuje środowisko mapy. ––wskazuje różnice wyso- 
 graficzne w legendzie z mapy, posługując się przyrodnicze wybranego  kości i nachylenie terenu 
 mapy: punktowe, liniowe, legendą. obszaru, korzystając  na trasie wycieczki na 

 powierzchniowe.  z różnych map.  podstawie poziomic. 
      

2.6. Jak korzystać ––wyjaśnia, co to znaczy ––wyjaśnia, jak zorien- ––orientuje mapę w terenie ––orientuje mapę w terenie ––korzysta z planu i mapy 
z map? zorientować mapę; tować mapę za pomocą za pomocą kompasu; za pomocą obiektów wielkoskalowej podczas 

11. Jak korzystać 
––wymienia sposoby kompasu; ––mierzy odległości terenowych; planowania wycieczki; 
pomiaru odległości ––opisuje drogę z domu do w terenie na podstawie ––podaje różnice między ––określa wzajemne poło- 

z map? w terenie; szkoły, używając nazw liczby swoich kroków; szkicem, planem a mapą; żenie obiektów na planie, 
 ––wyjaśnia, co to jest szkic; kierunków głównych ––szacuje odległość ––przemieszcza się mapie topograficznej 
 ––wykonuje i opisuje szkic i pośrednich. w terenie. w terenie zgodnie z kie- i w terenie; 
 okolicy szkoły;   runkami i odległościami ––określa odległości 
 ––posługując się legendą,   określonymi wcześniej w terenie na podstawie 
 odnajduje na planie   podczas planowania podziałki liniowej. 

 szkołę i dom.   trasy marszu.  
      

2.7. Podsumowanie Wiadomości i umiejętności z lekcji 6–11.    

działu 2      
 

12. Powtórzenie wiado-

mości z działu 2 
 
Dział 3. Pogoda i pory roku 
 

3.1. Pogoda i jej skład- ––wyjaśnia, co to jest ––wymienia składniki  ––podaje zastosowanie ––wyjaśnia budowę termo- ––wskazuje zależności 
niki. Temperatura pogoda; pogody;  termometru w różnych metru cieczowego; między wysoką lub niską 
powietrza ––podaje nazwę przyrządu ––prowadzi obserwacje  sytuacjach życia codzien- ––analizuje zapisane wyniki temperaturą powietrza 

13. Pogoda i jej skład- 
służącego do pomiaru temperatury powietrza;  nego; pomiarów temperatury a funkcjonowaniem 
temperatury; ––podaje przykłady wpływu  ––w ciągu danych wskazuje powietrza; organizmów; 

niki. Temperatura ––odczytuje z termometru temperatury na życie  najwyższą i najniższą ––oblicza różnice tempe- ––podaje przykłady 
powietrza temperaturę powietrza; człowieka.  temperaturę. ratury. zawodów uzależnionych 
 ––wskazuje na termometrze     od określonej 
 temperaturę ujemną     temperatury powietrza. 

 i dodatnią.      
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      Wymagania na ocenę:     

Tytuł tematu 
           
           

w podręczniku  dopuszczającą  dostateczną   dobrą  bardzo dobrą  celującą 

i temat lekcji            
      

Uczeń: 

    

           

3.2. Zachmurzenie. 

 

––wymienia trzy stany sku- 

 

––odróżnia opady od 

  

––podaje przykłady opadów 

 

––opisuje sposób powsta- 

 

––na podstawie doświad- 

  

 

   

     
Opady i osady atmos-  pienia wody;  osadów atmosferycznych;   i osadów atmosferycz-  wania chmur;  czenia opisuje, jak 
feryczne  ––określa stopień zachmu-  ––wymienia stany skupienia   nych oraz wskazuje ich  ––charakteryzuje zja-  powstają opady; 

14. Zachmurzenie. 
 rzenia (niebo bez chmur,  wody;   stan skupienia;  wiska pogodowe: burzę,  ––wymienia rodzaje chmur. 
 zachmurzenie częściowe,  ––prowadzi dzienniczek   ––wyjaśnia, jak można zmie-  tęczę, deszcze nawalne,   

Opady i osady atmos-  zachmurzenie całkowite);  pogody uwzględniający   rzyć wielkość opadów  intensywne opady śniegu   

feryczne  ––podaje nazwę przyrządu  temperaturę powietrza,   atmosferycznych;  i opisuje ich następstwa;   

  do mierzenia wielkości  zachmurzenie oraz opady   ––dostrzega zależności  ––wskazuje lub rysuje znaki,   

  opadu atmosferycznego  i osady atmosferyczne.   między poznanymi  które są umieszczane   

  i jednostki, w których     składnikami pogody, tzn.  na mapach prognozy   

  podaje się wielkość     temperaturą powietrza  pogody dla zachmurzenia   

  opadów.     a opadami i osadami  i opadów atmosferycz-   

       atmosferycznymi.  nych.   
            

3.3. Ciśnienie atmosfe-  ––wyjaśnia, co to jest  ––podaje zasadę określania   ––określa kierunek wiatru  ––wyjaśnia na podstawie  ––wyszukuje informacje na 
ryczne i wiatr  ciśnienie atmosferyczne;  kierunku wiatru;   w dniu obserwacji;  doświadczenia, jak  temat ostrzeżeń przed 

15. Ciśnienie atmosfe- 
 ––podaje nazwę przyrządu,  ––wyjaśnia, skąd wieje wiatr   ––określa prędkość wiatru  powstaje wiatr;  silnym wiatrem dla swojej 
 za pomocą którego  północny, południowy itd.;   (wiatr silny, słaby, brak  ––dostrzega zależności  miejscowości lub infor- 

ryczne i wiatr  można zmierzyć ciśnienie  ––opisuje zasady   wiatru);  między zmianami  macje o skutkach silnego 
  atmosferyczne;  bezpiecznego   ––odczytuje z aktualnej  ciśnienia a kierunkiem  wiatru w miejscu swojego 
  ––podaje jednostkę  zachowania podczas   mapy pogody kierunek  i prędkością (siłą) wiatru;  zamieszkania; 
  ciśnienia atmosferycz-  występowania   i prędkość wiatru w swojej  ––zaznacza na mapie Polski  ––buduje prosty wiatromierz 
  nego;  niebezpiecznych zjawisk   miejscowości;  określony kierunek wiatru;  lub planuje ćwiczenie 
  ––podaje nazwę przyrządu,  pogodowych (burzy,   ––podaje skutki silnego  ––wyjaśnia, czym jest  badające kierunek wiatru. 
  za pomocą którego  huraganu, zamieci   wiatru.  huragan i zawieja   

  można zmierzyć kierunek  śnieżnej).     śnieżna;   

  i prędkość wiatru;       ––podaje skutki zawiei   

  ––podaje jednostki,       śnieżnej i huraganu.   

  w których można określić          

  prędkość wiatru.          
            

3.4. Pogoda w różnych  ––wymienia zjawiska pogo-  ––opisuje zjawiska pogo-   ––opisuje prognozę pogody  ––analizuje wykresy  ––prowadzi w samodzielnie 
porach roku  dowe charakterystyczne  dowe charakterystyczne   przedstawioną na mapie  i rysunki, przyporządko-  opracowanym kalendarzu 

16. Pogoda w różnych 
 dla poszczególnych pór  dla poszczególnych pór   za pomocą znaków  wując im zjawiska pogo-  obserwacje pogody 
 roku;  roku: burze, huragany,   umownych.  dowe w poszczególnych  uwzględniającą zjawiska 

porach roku  ––podaje zasady bez-  deszcze nawalne, zawieje     porach roku.  pogodowe charakte- 
  piecznego zachowania  śnieżne.       rystyczne dla poszcze- 
  podczas występowania         gólnych pór roku (używa 
  niebezpiecznych zjawisk         w zapisach właściwe 

  pogodowych.         jednostki pomiaru). 
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3.5. Podsumowanie Wiadomości i umiejętności z lekcji 13–16. 

działu 3   
17. Powtórzenie wiado-

mości z działu 3 
 
Dział 4. Moje ciało 
 

4.1. Układy narządów ––wymienia układy ––wskazuje na planszy  ––wymienia elementy skła- ––wyjaśnia, na czym polega ––wyjaśnia, dlaczego stawy 
człowieka. Układ narządów budujące ciało i podaje nazwy ele-  dowe szkieletu człowieka współdziałanie szkieletu umożliwiają człowiekowi 
kostny człowieka; mentów szkieletu:  i rozumie ich rolę; z mięśniami; poruszanie się. 
 ––wyjaśnia, do czego służy czaszka, kręgosłup, klatka  ––uzasadnia, dlaczego ––na modelu szkieletu czło-  

18. Układy narządów szkielet; piersiowa, kości kończyny  stawy umożliwiają czło- wieka wskazuje ruchome  

człowieka. Układ ––wyjaśnia, jak należy dbać górnej, kości kończyny  wiekowi poruszanie się. połączenia kości – stawy.  

kostny o prawidłową postawę dolnej.     

 ciała.      
       

4.2. Układ pokarmowy ––wyjaśnia, do czego służy ––wymienia składniki  ––wskazuje na planszy ––wyjaśnia, co to znaczy ––uzasadnia, dlaczego 
 układ pokarmowy; pokarmowe zawarte  i na własnym ciele trawienie pokarmu. pokarm powinien być 
19. Układ pokarmowy ––opisuje, jak należy dbać w różnych produktach;  ślinianki, wątrobę, trzustkę  dokładnie pogryziony. 
 o układ pokarmowy. ––na planszy układu pokar-  i żołądek.   

  mowego wskazuje jamę     

  ustną, przełyk, żołądek,     

  jelito cienkie, jelito grube,     

  odbyt.     
       

4.3. Układ oddechowy ––wyjaśnia, do czego służy ––na planszy układu odde-  ––opisuje rolę jamy ––uzasadnia, dlaczego ––opisuje, korzystając 
 układ oddechowy; chowego wskazuje jamę  nosowej, krtani i płuc należy oddychać przez z planszy, drogę, jaką 
20. Układ oddechowy ––opisuje, jak należy dbać nosową, krtań, tchawicę,  w oddychaniu. nos. przebywa wdychane 
 o układ oddechowy. oskrzela i płuca.    powietrze i dalszą 
      wędrówkę tlenu do 

      komórek ciała. 
       

4.4. Układ krwionośny ––wyjaśnia, do czego służy ––rozumie rolę serca w krą-  ––wyjaśnia, jak zmienia ––wymienia rodzaje naczyń ––wyjaśnia, dlaczego czło- 
 układ krwionośny; żeniu krwi;  się tętno pod wpływem krwionośnych i omawia wiek umiera, gdy ustaje 
21. Układ krwionośny ––opisuje, jak należy dbać ––wymienia funkcje krwi.  wysiłku fizycznego. ich rolę. praca jego serca. 

 o układ krwionośny.      
       

4.5. Układ rozrodczy ––wskazuje różnice ––wyjaśnia, do czego służy  ––wskazuje na planszy ––opisuje funkcje poszcze- ––wyjaśnia, z czego 
 w wyglądzie zewnętrznym układ rozrodczy męski  narządy budujące układ gólnych narządów wynikają różnice między 
22. Układ rozrodczy kobiety i mężczyzny; i żeński;  rozrodczy kobiety i męż- w układach rozrodczych układem rozrodczym 
 ––rozpoznaje na schematach ––podaje nazwy poszcze-  czyzny. kobiety i mężczyzny. męskim i żeńskim. 
 komórki rozrodcze męskie gólnych elementów     

 i żeńskie oraz podaje budowy układu rozrod-     

 różnice między nimi; czego kobiety i męż-     

 ––opisuje, jak dbać o układ czyzny.     

 rozrodczy.      
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     Wymagania na ocenę:     

Tytuł tematu 
          
          

w podręczniku  dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą 

i temat lekcji           
     

Uczeń: 

    

          

4.6. Dojrzewanie 

 

––wyjaśnia, na czym polega 

 

––opisuje zmiany fizyczne 

 

––wskazuje czynniki 

 

––opisuje proces dojrze- 

 

––wskazuje podobieństwa 

     

     
płciowe  dojrzewanie płciowe;  i psychiczne zachodzące  wpływające pozytywnie  wania płciowego.  i różnice w dojrzewaniu 

23. Dojrzewanie 
 ––wymienia zasady higieny  w organizmach dziew-  i negatywnie na organizm    dziewcząt i chłopców. 
 w okresie dojrzewania.  czynki i chłopca podczas  w okresie dojrzewania.     

płciowe    dojrzewania.       
           

4.7. Układ nerwowy  ––wyjaśnia, jaką rolę  ––wskazuje na planszy  ––wyjaśnia, jaką rolę  ––wyjaśnia funkcjonowanie  ––opisuje rolę mózgu 
  odgrywa układ nerwowy  główne narządy układu  odgrywa mózg;  narządów wzroku, słuchu,  w odbieraniu wrażeń ze 
24., 25. Układ nerwowy.  w organizmie;  nerwowego i podaje ich  ––za pomocą doświad-  węchu, smaku i dotyku  środowiska zewnętrznego 
Moje zmysły  ––podaje nazwy zmysłów  nazwy;  czenia wykazuje współ-  i uzasadnia ich rolę  przez narządy zmysłów. 
  człowieka i wskazuje je na  ––opisuje rolę zmysłu  działanie zmysłu węchu  w odbieraniu informacji   

  własnym organizmie;  wzroku, słuchu, węchu,  i smaku.  z otoczenia.   

  ––podaje podstawowe  smaku i dotyku w odbie-       

  zasady dbałości o wzrok  raniu informacji z oto-       

  i słuch.  czenia.       
           

4.8. Podsumowanie  Wiadomości i umiejętności z lekcji 18–25.       
działu 4           

26. Powtórzenie wia-           
domości           

z działu 4           
            
Dział 5. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 
 

5.1. Poznaję choroby ––wyjaśnia, po czym można ––wyjaśnia, co to są cho-  ––wskazuje drogi wnikania ––wyjaśnia, czym różnią ––opisuje objawy wybra- 
i ich przyczyny poznać, że organizm roby zakaźne;  czynników chorobo- się choroby zakaźne od nych chorób zakaźnych; 

27. Poznaję choroby 
choruje; ––wyjaśnia, czym są wywo-  twórczych do organizmu chorób pasożytniczych; ––wyjaśnia, czym jest 
––opisuje sposoby zapobie- łane choroby zakaźne;  człowieka; ––wyjaśnia, dlaczego odporność i jak ją nabyć; 

i ich przyczyny gania chorobom. ––podaje przykłady chorób  ––podaje przykłady paso- osoba chora na chorobę ––podaje przykłady chorób, 
  zakaźnych człowieka;  żytów i chorób wywoła- zakaźną powinna się przeciwko którym można 
  ––wyjaśnia, czym są cho-  nych przez pasożyty. zgłosić do lekarza. się zaszczepić. 

  roby pasożytnicze.     
       

5.2. Substancje ––podaje właściwości ––bada właściwości sub-  ––wyjaśnia, czym jest wła- ––wskazuje przedmioty ––określa sposób stoso- 
w domu różnych substancji, np. stancji;  ściwość substancji; codziennego użytku wania środka chemicz- 

28. Substancje 
plasteliny, szkła, gąbki; ––wyjaśnia, dlaczego  ––odróżnia substancje wykonane z substancji nego na podstawie 
 na opakowaniach  kruche od sprężystych kruchych, sprężystych informacji umieszczonej 

w domu  produktów szkodliwych  i plastycznych. i plastycznych. na opakowaniu; 
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––odszukuje na opakowaniu są umieszczane symbole    ––uzasadnia zastosowanie 
 środka czystości pikto- ostrzegawcze.    substancji sprężystych, 
 gramy informujące o tym,     kruchych i plastycznych 
 że są one szkodliwe dla     do wykonania przed- 
 zdrowia.     miotów codziennego 

      użytku. 
       

5.3. Niebezpieczne ––podaje przykłady zwierząt ––opisuje, jak należy pielę-  ––omawia sposób postę- ––wyjaśnia, dlaczego ––wymienia i krótko cha- 
rośliny i zwierzęta jadowitych, roślin trują- gnować trujące rośliny  powania w wypadku w kontaktach ze zwierzę- rakteryzuje choroby, które 

29. Niebezpieczne 
cych; pokojowe;  użądlenia lub kontaktu tami należy zachować mogą być następstwem 
––wskazuje poprawne ––wyjaśnia, jak należy  z rośliną trującą; szczególną ostrożność. ukąszenia przez kleszcza. 

rośliny i zwierzęta postępowanie postępować w wypadku  ––podaje, jak postępować   

 w wypadku pogryzienia wykrycia na skórze  w wypadku ukąszenia   

 przez zwierzę. kleszcza.  przez żmiję, pogryzienia   

    i użądlenia przez owady.   
       

5.4. Pierwsza pomoc ––wymienia funkcje skóry; ––wyjaśnia, jak należy  ––wyjaśnia, dlaczego nie ––podaje różnice między ––wymienia rodzaje uszko- 

30. Pierwsza pomoc 
––wskazuje sposoby postępować w wypadku  należy się opalać bez zwichnięciem, złamaniem dzeń ciała i opisuje spo- 
postępowania podczas oparzenia i odmrożenia;  zabezpieczenia skóry. a stłuczeniem; soby udzielania pierwszej 

 opatrywania otarcia lub ––opisuje objawy złamania   ––podaje numery alarmowe pomocy; 
 skaleczenia; kości.   służące do wezwania ––tłumaczy, czym jest 
 ––opisuje sposoby zabez-    pierwszej pomocy omdlenie; 
 pieczania ciała przed    w nagłych wypadkach. ––wyjaśnia, jak postę- 
 skutkami nadmiernego     pować w razie omdlenia 
 promieniowania słonecz-     i w wypadku krwawienia 

 nego.     z nosa; 
       

5.5. Niebezpieczeń- ––wyjaśnia, co to jest uza- ––wymienia negatywne  ––uzasadnia, dlaczego ––opisuje skutki działania ––wyjaśnia, co to jest aser- 
stwo uzależnienia leżnienie; skutki uzależnienia od  zbyt częste korzystanie nikotyny i alkoholu oraz tywność; 

31. Niebezpieczeństwo 
––podaje przykłady papierosów;  z telefonu komórkowego napojów energetyzu- ––rozumie, dlaczego 
środków uzależniających. ––wskazuje na etykietach  może prowadzić do uza- jących na organizm znajomości zawarte 

uzależnienia  napojów energety-  leżnienia. człowieka. przez internet mogą być 
  zujących substancje    niebezpieczne. 
  szkodliwe, które mogą     

  powodować uzależnienie.     
       

5.6. W zdrowym ciele ––wyjaśnia, co oznacza ––wymienia skutki niewła-  ––uzasadnia, dlaczego ––wyjaśnia, dlaczego sto- ––opisuje kolejne poziomy 
zdrowy duch pojęcie: higiena osobista; ściwego odżywiania;  niewłaściwe odżywianie sowanie zasad zdrowego piramidy pokarmowej, 

32. W zdrowym ciele 
––opisuje zasady dbania ––podaje przykłady potraw,  może powodować stylu życia pozwala korzystając z samo- 
o własne ciało; których nie należy  otyłość, niedożywienie zachować zdrowie; dzielnie przygotowanego 

zdrowy duch ––wymienia zasady zdro- spożywać ze względu na  lub inne groźne choroby; ––potrafi ułożyć tygodniowy plakatu; 
 wego odżywiania; dużą zawartość soli, cukru  ––wyjaśnia, czym jest jadłospis uwzględnia- ––potrafi właściwie zapla- 
 ––wymienia elementy zdro- lub tłuszczu;  zdrowy styl życia i charak- jący zasady zdrowego nować dzień. 
 wego stylu życia. ––wyjaśnia, dlaczego sen  teryzuje jego elementy. odżywiania.  

  i ruch są niezbędne dla     

  zachowania zdrowia.     
       

Plan wynikowy   8    



 

     Wymagania na ocenę:     

Tytuł tematu 
          
          

w podręczniku  dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą 

i temat lekcji           
     

Uczeń: 

    

          

5.7. Bezpieczeństwo 

 

––podaje przykłady właści- 

 

––podaje przykłady nie- 

 

––wyjaśnia, dlaczego nie 

 

––opisuje ubiór dosto- 

 

––opisuje, jak należy dbać 

     

     
w czasie zabawy  wego spędzania wolnego  bezpiecznych sytuacji  każdy plac zabaw jest  sowany do jazdy na  o bezpieczeństwo pod- 
i wypoczynku  czasu przez ucznia kl. 4.;  podczas pobytu na wsi;  bezpieczny;  rowerze, rolkach oraz do  czas zabawi wypoczynku; 

33. Bezpieczeństwo 
 ––wskazuje niebezpieczeń-  ––wyjaśnia, jak należy się  ––wyjaśnia, dlaczego wła-  sportów zimowych;  ––wyjaśnia, kiedy kąpiel 
 stwa związane z wypo-  zachować, gdy znajdzie się  ściwe poruszanie się na  ––wyjaśnia, jak można  w morzu jest niebez- 

w czasie zabawy  czynkiem nad wodą;  niewybuchy lub niewypały;  rowerze i na rolkach oraz  pomóc tonącemu.  pieczna; 
i wypoczynku  ––wymienia zasady właści-  ––opisuje bezpieczne  właściwe wyposażenie    ––wyjaśnia, co to jest reguła 
  wego odpoczynku nad  poruszanie się na rolkach  jest ważne.    ograniczonego zaufania; 
  wodą.  i rowerze;      ––podaje rozwinięcie skrótu 
    ––opisuje zasady bezpie-      GOPR. 
    czeństwa podczas zimo-       

    wego wypoczynku.       
           

5.8. Podsumowanie  Wiadomości i umiejętności z lekcji 27–33.       
działu 5           
 
34. Powtórzenie 

wiadomości z działu 5 

 
Dział 6. Środowisko w mojej okolicy 
 

6.1. Składniki środo- ––rozpoznaje i podaje ––dokumentuje składniki  ––odróżnia składniki ––podaje zależności ––przygotowuje prezentację 
wiska nazwy składników przyrody ożywionej  przyrody od wytworów między nieożywionymi o środowisku najbliższej 

35. Składniki środo- 
przyrody ożywionej i nieożywionej.  działalności człowieka. a ożywionymi okolicy, w prezentacji 
i nieożywionej    składnikami przyrody; uwzględnia składniki 

wiska występujące w najbliższej    ––podaje, w jaki sposób przyrody ożywionej 
 okolicy.    człowiek wykorzystuje i nieożywionej, w tym celu 
     przyrodę do własnych korzysta z różnych źródeł 
     potrzeb i jak przyroda informacji. 

     wpływa na człowieka.  
       

6.2. Formy ukształto- ––rozpoznaje główne ––wymienia nazwy form  ––wskazuje elementy ––podaje różnice między ––rozróżnia różne typy 
wania powierzchni formy ukształtowania wypukłych i wklęsłych;  pagórka (szczyt, kotliną a doliną; ukształtowania terenu 

36. Formy ukształto- 
powierzchni występujące ––wymienia nazwy form  wierzchołek, stok łagodny, ––wyjaśnia, co to jest (teren równinny, pagórko- 
w najbliższej okolicy; terenu występujących  stok stromy); ukształtowanie terenu. waty, górski); 

wania powierzchni ––odróżnia wypukłe formy w najbliższej okolicy.  ––wskazuje elementy doliny  ––podaje przykłady ukształ- 
 ukształtowania terenu od   (zbocze strome, zbocze  towania powierzchni 

 wklęsłych.   łagodne).  w różnych częściach Polski. 
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6.3. Poznaję skały ––wymienia rodzaje skał; ––podaje przykłady skał  ––wyjaśnia, co to jest skała; ––odróżnia skały luźne od ––podaje cechy skał; 
w moim otoczeniu ––wymienia skały występu- sypkich, zwięzłych i litych;  ––podaje różnice między litych i zwięzłych; ––podaje przykłady zasto- 
 jące w okolicy swojego ––podaje przykłady  skałami sypkimi, zwię- ––określa rolę zmysłów czło- sowania skał. 
37. Poznaję skały miejsca zamieszkania. przedmiotów  złymi a litymi. wieka w poznawaniu skał;  

w moim otoczeniu  wykonanych ze skał.   ––opisuje różne rodzaje skał.  
       

6.4. Jak organizmy ––opisuje warunki życia na ––podaje przykłady  ––podaje przykłady ––opisuje przystosowanie ––wykazuje związek między 
radzą sobie na lądzie? lądzie, uwzględniając sposobów przetrwania  przystosowania roślin roślin do zdobywania budową zwierząt a przy- 
 zawartość tlenu, wilgoci okresu zimy przez rośliny  do warunków suchych światła. stosowaniem do życia 
38. Jak organizmy i nasłonecznienie (tempe- i zwierzęta.  i wilgotnych.  w różnych warunkach. 

radzą sobie na lądzie? raturę powietrza).      
       

6.5. Jak się odżywiają ––podaje przykłady orga- ––wskazuje rodzaje przysto-  ––podaje różnice między ––wyjaśnia, w jaki sposób ––wymienia czynniki 
organizmy? nizmów samożywnych sowania w budowie orga-  samożywnym a cudzo- odżywiają się rośliny; niezbędne do przebiegu 
 i cudzożywnych; nizmów do zdobywania  żywnym sposobem ––podaje, czym się różnią fotosyntezy. 
39. Jak się odżywiają ––wymienia cechy roślino- pokarmu;  odżywiania. roślinożercy od drapież-  

organizmy? żerców i drapieżników. ––opisuje znaczenie roślin   ników.  

  w przyrodzie i życiu     

  człowieka.     
       

6.6. W lesie ––wymienia warstwy roślin- ––podaje i wskazuje przy-  ––opisuje temperaturę ––rozpoznaje podstawowe ––wyjaśnia znaczenie 
 ności w lesie; kłady roślin tworzących  powietrza, wilgotność gatunki roślin i zwierząt ściółki leśnej dla życia 
40., 41. W lesie ––wymienia podstawowe poszczególne warstwy  i nasłonecznienie wystę- żyjących w lesie oraz organizmów w lesie; 
 zasady właściwego lasu.  pujące w poszczególnych przyporządkowuje je do ––gromadzi i prezentuje 
 zachowania się w lesie.   warstwach lasu. odpowiednich warstw w klasie informacje na 
     lasu. temat lasu znajdującego 

      się w najbliższej okolicy. 
       

6.7. Co warto wiedzieć ––podaje warunki odpo- ––rozpoznaje na okazach  ––opisuje na schemacie ––podaje przykłady wyko- ––wyjaśnia znaczenie 
o grzybach? wiednie dla rozwoju naturalnych, planszach  budowę grzyba kapelu- rzystania drożdży do grzybów w przyrodzie 
 grzybów; i zdjęciach pospolite  szowego. wytwarzania produktów oraz życiu człowieka. 
42. Co warto wiedzieć ––wymienia przykłady grzyby jadalne i trujące;   spożywczych;  

o grzybach? grzybów jadalnych, nieja- ––wymienia zasady   ––wymienia przykłady  

 dalnych i trujących; kodeksu grzybiarza.   grzybów jadalnych i ich  

 ––podaje różnice między    trujących odpowiedników.  

 pieczarką a muchomorem      

 sromotnikowym.      
       

6.8. Na łące i na polu ––wyjaśnia, co to jest ––rozpoznaje na fotografii  ––rozpoznaje na fotografii ––wymienia różnice między ––przedstawia za pomocą 
 łąka i jak człowiek i w terenie typowe rośliny  i w terenie typowe zwie- polem uprawnym a łąką; samodzielnie wykona- 
43. Na łące i na polu wykorzystuje łąki; łąkowe;  rzęta łąk; ––podaje przykłady orga- nego plakatu różnice 
 ––wyjaśnia, co to jest pole; ––rozpoznaje na fotografii  ––rozpoznaje na fotografii nizmów uznawanych między roślinami 
 ––wymienia produkty i w terenie zboża upra-  i w terenie typowe zwie- w rolnictwie za szkodniki. zbożowymi, warzywami 
 otrzymywane z pszenicy, wiane w Polsce;  rzęta pól.  a roślinami oleistymi; 
 żyta, owsa, jęczmienia ––rozpoznaje na fotografii    ––wyjaśnia, na czym polega 
 kukurydzy; i w terenie rośliny oleiste.    pożyteczna rola ptaków 
 ––wymienia produkty otrzy-     na polu. 
 mywane z ziemniaków      

 i buraków cukrowych.      
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     Wymagania na ocenę:     

Tytuł tematu 
          
          

w podręczniku  dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą 

i temat lekcji           
     

Uczeń: 

    

          

6.9. Wody stojące 

 

––określa, czym są wody 

 

––podaje nazwy wód 

 

––wyjaśnia, co to jest źródło 

 

––rozróżnia naturalne 

 

––wyjaśnia, co to są bagna 

     

     
i płynące  powierzchniowe;  stojących i płynących  i ujście rzeki;  i sztuczne zbiorniki wodne  i jak powstają; 

  ––podaje przykłady wód  występujących najbliżej  ––rozpoznaje prawy i lewy  występujące w najbliższej  ––wskazuje na mapie naj- 

44. Wody stojące  powierzchniowych:  miejsca zamieszkania.  brzeg rzeki;  okolicy;  większe rzeki w Polsce; 

i płynące w najbliższej  stojących i płynących.    ––wskazuje elementy doliny  ––wskazuje na mapie rzekę  ––podaje przykłady pra- 

okolicy      rzeki;  główną i jej dopływy.  wych i lewych dopływów 

      ––podaje nazwy kilku rzek    Wisły; 

      i jezior Polski.     
           

6.10. Życie w wodzie  ––podaje cechy środowiska  ––wskazuje cechy budowy  ––porównuje warunki życia  ––wymienia nazwy ryb  ––wyjaśnia, jak oddychają 

  wodnego;  ryby, które umożliwiają  w wodzie i na lądzie;  żyjących w Polsce;  ryby. 

45. Życie w wodzie  ––wymienia strefy jeziora  jej życie w środowisku  ––opisuje cechy, które  ––wymienia nazwy roślin   

  i podaje przykłady  wodnym.  pozwalają roślinom żyć  i zwierząt żyjących   

  organizmów, które w nich    w wodzie.  w jeziorach Polski.   

  występują.         

           

6.11. Podsumowanie  Wiadomości i umiejętności z lekcji 35–45.       
działu 6           

46. Powtórzenie           
wiadomości z działu 6           
           
 
Dział 7. Działalność człowieka a środowisko 

 

7.1. Składniki krajo- ––wyjaśnia pojęcie: krajo- ––rozpoznaje w terenie ––dzieli składniki krajobrazu ––wskazuje różnice między ––wymienia przykłady 

brazu braz; składniki krajobrazu na naturalne i przekształ- składnikami naturalnymi zależności między 

 ––wymienia składniki krajo- charakterystyczne cone przez człowieka; a antropogenicznymi składnikami środowiska 

47. Składniki krajo- brazu najbliższej okolicy; dla najbliższej okolicy ––określa funkcje skład- (przekształconymi przez przyrodniczego a działal- 

brazu ––wyjaśnia pojęcie: środo- i podaje ich nazwy; ników środowiska antro- człowieka). nością człowieka. 

 wisko antropogeniczne; ––wyjaśnia, czym się różni pogenicznego.   

 ––podaje nazwy składników krajobraz naturalny od    
 środowiska antropoge- antropogenicznego.    
 

nicznego charaktery- 
   

     

 stycznego dla najbliższej     

 okolicy.     
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7.2. Współczesny ––podaje przykłady wpływu ––wskazuje w terenie  ––opisuje przeobrażenia ––wskazuje zależności ––uzasadnia istnienie zależ- 
krajobraz działalności człowieka na składniki krajobrazu, które  środowiska najbliższej między elementami ności między składnikami 
 przeobrażenia środo- uległy przekształceniu  okolicy; naturalnymi a antropoge- środowiska przyrodni- 
48. Człowiek zmienia wiska przyrodniczego (przeobrażeniu);  ––wskazuje funkcje, jakie nicznymi krajobrazu; czego a składnikami 
krajobraz (miejskiego, wiejskiego, ––rozróżnia krajobraz  pełnią części miasta, ––wykazuje różnice między środowiska antropoge- 
 przemysłowego). wiejski i miejski;  w tym własna dzielnica krajobrazem wiejskim nicznego. 
  ––podaje elementy krajo-  lub części najbliższego a rolniczym;  

  brazu wiejskiego;  miasta. ––charakteryzuje krajobraz  

  ––podaje elementy krajo-   przemysłowy.  

  brazu miejskiego.     
       

7.3. Krajobraz ––wymienia cechy krajo- ––charakteryzuje współ-  ––opisuje dawny krajobraz ––ocenia zmiany zago- ––wyszukuje zdjęcia w róż- 
najbliższej okolicy brazu najbliższej okolicy; czesny krajobraz najbliż-  najbliższej okolicy, np. na spodarowania terenu nych źródłach informacji, 
 ––wskazuje cechy krajo- szej okolicy na podstawie  podstawie opowiadań wpływające na wygląd w celu wyjaśnienia, jakie 
49. Krajobraz brazu najbliższej okolicy, aktualnych map i obser-  rodzinnych, starych map krajobrazu najbliższej nastąpiły zmiany w krajo- 
najbliższej okolicy które wskazują na dzia- wacji w terenie;  i fotografii; okolicy; brazie najbliższej okolicy; 
 łanie człowieka. ––wymienia nazwę,  ––wyszukuje obiekty w naj- ––pisze pytania do ankiety ––opisuje zmiany w kra- 
  położenie oraz cechy  bliższej okolicy, które są lub wywiadu z mieszkań- jobrazie, np. na prze- 
  wyróżniające miejsce  godne zwiedzania; cami najbliższej okolicy. strzeni 10, 20, 50 lat (na 
  zamieszkania (czyli małą  ––wymienia źródła infor-  podstawie rozmowy 
  ojczyznę).  macji, które mogą być  z rodziną), przygotowuje 
    pomocne w poznaniu  plakat lub prezentację na 

    najbliższej okolicy.  ten temat. 
       

7.3. Krajobraz ––wskazuje na mapie naj- ––korzysta z różnych źródeł  ––przygotowuje trasę ––wskazuje przykłady zmian ––wykazuje na podstawie 
najbliższej okolicy bliższej okolicy ciekawe wiedzy w poznawaniu  wycieczki po najbliższej krajobrazu i ciekawych starych fotografii, 
 miejsca, które warto najbliższej okolicy;  okolicy; obiektów w najbliższej opowieści rodzinnych 
50. Krajobraz odwiedzić; ––wskazuje na znaczenie  ––wskazuje na mapie okolicy na przestrzeni i różnych źródeł wiedzy, 
najbliższej okolicy ––wskazuje elementy wywiadu i ankiety  i w terenie miejsca, które ostatnich 10, 20, 50 lat; które obiekty w najbliższej 
 krajobrazu, które zmieniły z rodziną i innymi miesz-  warto odwiedzić i argu- ––opracowuje informacje okolicy zmieniły się na 
 się w najbliższej okolicy kańcami najbliższej oko-  mentuje, dlaczego warto o najbliższej okolicy przestrzeni 10, 20, 50 lat; 
 pod wpływem działań licy w jej poznawaniu;  to zrobić. pochodzące z różnych ––zaprasza najbliższą 
 człowieka; ––wskazuje na mapie   źródeł wiedzy, w tym np. rodzinę lub kolegów 
 ––przygotowuje dokumen- najbliższej okolicy   w ankiecie; z klasy na wycieczkę po 
 tację (zdjęcia, materiały ciekawe miejsca, które   ––pokazuje w terenie lub na okolicy i przygotowuje 
 elektroniczne) na temat warto odwiedzić, dzieląc   mapie przykłady zmian reportaż na ten temat. 
 ciekawych miejsc w naj- je na obiekty przyrodnicze   antropogenicznych  

 bliższej okolicy. i antropogeniczne.   w krajobrazie najbliższej  

     okolicy.  
       

7.4. Formy ochrony ––wymienia formy ochrony ––wymienia miejsca  ––wyjaśnia, w jaki sposób ––podaje przykłady ––gromadzi informacje 
przyrody przyrody występujące występowania  w Polsce chroni się obiektów w najbliższej o obiektach chronionych 
 w Polsce. w najbliższej okolicy  przyrodę; okolicy, które zasługują w najbliższej okolicy i pre- 
51. Przyroda pod  obszarów chronionych,  ––wskazuje na mapie Polski na ochronę i uzasadnia zentuje je w klasie. 
ochroną  pomników przyrody.  przykłady miejsc chro- swój wybór;  

    nionych. ––wskazuje na mapie  

     i w terenie obiekty chro-  

     nione w najbliższej okolicy.  
       

Plan wynikowy  12     



 

     Wymagania na ocenę:     

Tytuł tematu 
          
          

w podręczniku  dopuszczającą  dostateczną  dobrą  bardzo dobrą  celującą 

i temat lekcji           
     

Uczeń: 

    

          

7.5. Dbam o piękno 

 

––podaje nazwy i wskazuje 

 

––uzasadnia potrzebę 

 

––opisuje zajęcia ludności 

 

––podaje przykłady działań 

 

––wymienia kilka powodów,  

    

    
przyrody i kultury  obiekty zabytkowe w naj-  ochrony obiektów  w najbliższej okolicy,  chroniących zasoby  dla których należy dbać 

52. Dbam 
 bliższej okolicy;  zabytkowych w najbliższej  tradycję i kulturę;  naszej planety;  o nasze dziedzictwo 
 ––wymienia sposoby  okolicy;  ––wyjaśnia geograficzne  ––ocenia stan ochrony  przyrodnicze; 

o piękno przyrody  ochrony środowiska,  ––uzasadnia ochronę śro-  nazwy miejscowe i ich  środowiska w najbliższej  ––wskazuje działania, które 
i kultury  które może sam stosować  dowiska przyrodniczego  pochodzenie.  okolicy.  mogłyby poprawić stan 
  (oszczędzanie wody,  w najbliższej okolicy.      środowiska najbliższej 
  energii elektrycznej,        okolicy. 

  segregacja śmieci).         
           

7.5. Dbam o piękno  ––wymienia ciekawe  ––szuka w różnych źródłach  ––planuje prezentację o naj-  ––przygotowuje prezentację  ––przygotowuje komentarz 
przyrody i kultury  krajobrazowo miejsca  informacji o ciekawych  bliższej okolicy, w tym  na temat ciekawych  do prezentacji o cieka- 

53., 54. Planuję 
 w najbliższej okolicy;  miejscach w najbliższej  o zmianach krajobrazu  miejsc w najbliższej  wych obiektach w najbliż- 
 ––planuje wyjście na  okolicy;  i o obiektach przyrodni-  okolicy;  szej okolicy; 

wycieczkę do  wycieczkę po najbliższej  ––szuka informacji o obiek-  czych i antropogenicz-  ––przygotowuje folder  ––pokazuje prezentację 
ciekawych  okolicy.  tach chronionych w naj-  nych w najbliższej okolicy.  o najbliższej okolicy.  o najbliższej okolicy 
krajobrazowo miejsc    bliższej okolicy.      w klasie lub wskazuje 

w najbliższej okolicy          i charakteryzuje ciekawe 
          miejsca podczas wycieczki 
          klasowej po najbliższej 

          okolicy. 
           

7.5. Podsumowanie  Wiadomości i umiejętności z lekcji 47–54.       

działu 7           
 
55. Powtórzenie 

wiadomości z działu 7



 

 

Klasa 5 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

 

PP 

DZIAŁ I. WĘDRUJEMY PO POLSCE 

1 1. Z mapą 

hipsometryczną  

po Polsce 

• wyjaśnia, co oznaczają 

kolory na mapie 

hipsometrycznej 

• wskazuje na mapie 

Polski niziny, wyżyny 

i góry 

• odczytuje na mapie 

hipsometrycznej 

wysokości 

bezwzględne 

• wskazuje na mapie 

ogólnogeograficznej 

pasy rzeźby Polski 

• wyjaśnia pojęcia: 

mapa 

hipsometryczna, 

niziny, wyżyny, 

góry 

• wskazuje różnice 

między mapą 

poziomicową 

a hipsometryczną 

• wyjaśnia przyczyny 

pasowego układu 

rzeźby Polski 

• rozpoznaje na mapie 

hipsometrycznej formy 

terenu na nizinach, 

wyżynach i w górach 

• uzasadnia konieczność 

stosowania 

różnorodnych odcieni 

barw wybranego koloru 

na mapie 

hipsometrycznej 

7.1 

2 2. Piękno 

krajobrazów 

naturalnych 

• wyjaśnia pojęcie  
krajobraz 

• wymienia elementy 

krajobrazu 

• wskazuje w najbliższej 

okolicy krajobraz 

naturalny 

• wymienia 2, 3 rodzaje 

krajobrazów 

naturalnych i wskazuje 

je na mapie Polski 

• wymienia czynniki 

wpływające na wygląd 

krajobrazu 

• uzasadnia konieczność 

ochrony wybranych 

krajobrazów 

naturalnych 

• poszukuje w dostępnych 

źródłach i prezentuje na 

forum klasy informacje 

o wybranym, cennym 

przyrodniczo 

krajobrazie Polski 

4.1 

  •  •  •  •  •   3 Zajęcia terenowe: 

Przyroda 

ożywiona 

i nieożywiona 

wokół nas 

• rozpoznaje w terenie 

nieożywione i ożywione 

składniki krajobrazu 

• opisuje krajobraz 

najbliższej okolicy 

• wymienia czynniki 

wpływające na wygląd 

krajobrazu najbliższej 

okolicy 

• wyjaśnia przyczyny 

i skutki zmian 

krajobrazu najbliższej 

okolicy 

• przewiduje zmiany, 

jakie mogą nastąpić 

w wyglądzie krajobrazu 

najbliższej okolicy 

4.1 

4 3. Na 

tatrzańskich 

szlakach 

• wskazuje Tatry na 

mapie Polski 

• wymienia 

charakterystyczne 

cechy krajobrazu 

wysokogórskiego 

• wymienia 2, 3 cechy 

charakteryzujące 

pogodę w Tatrach 

• rozpoznaje na zdjęciach 

Tatr: turnię, grań, żleb, 

stożek piargowy 

• wskazuje na mapie: 

Rysy, 2, 3 potoki oraz 

Morskie Oko i Dolinę 

Pięciu Stawów 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

tworzą się żleby i stożki 

piargowe 

• wyjaśnia wpływ 

wysokości bezwzględnej 

na zmiany elementów 

pogody (temperatura, 

opady) 

• porównuje krajobraz 

Tatr Wysokich 

z krajobrazem Tatr 

Zachodnich 

• oblicza temperaturę 

powietrza na szczycie 

góry, znając 

temperaturę 

u podnóża 

• projektuje 

kilkudniową 

wycieczkę w Tatry 

7.2 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

 

PP 

5 4. Wśród różnych 

organizmów Tatr 

• wymienia kolejno 

piętra roślinne Tatr 

• wymienia 3, 4 typowe 

zwierzęta 

zamieszkujące  Tatry 

• rozpoznaje rośliny 

charakterystyczne dla 

poszczególnych pięter 

roślinnych w Tatrach 

• wskazuje przyczyny 

piętrowego 

rozmieszczenia roślin 

w górach 

• określa czynniki 

warunkujące 

atrakcyjność 

turystyczną Tatr 

• opisuje przystosowanie 

wybranych roślin 

i zwierząt do życia  

    w górach wysokich 

• uzasadnia 

konieczność 

ochrony krajobrazu 

Tatr 

• prezentuje 

informacje na temat 

osobliwości roślin 

i zwierząt Tatr 

7.2 

6 5. W jaskiniach 

wapiennych 

• wskazuje na mapie 

Wyżynę Krakowsko-

Częstochowską 

• wymienia 2, 3 elementy 

krajobrazu wyżyny 

wapiennej 

• wymienia 2, 3 formy 

krasowe podziemne 

• pokazuje na 

zdjęciach/rysunkach 

stalaktyty i stalagmity 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób tworzyły się 

wapienie 

i powstawały jaskinie 

• wyjaśnia pojęcia: 

stalaktyt, stalagmit, 

stalagnat, 

krasowienie 

• opisuje krajobraz 

wyżyny wapiennej na 

podstawie mapy 

krajobrazowej 

• prezentuje informacje 

o wybranych przez 

siebie formach 

krasowych wyżyny 

wapiennej 

7.2 

7 6. Na szlaku Orlich 

Gniazd 

• wskazuje na mapie 

Szlak Orlich Gniazd 

• rozpoznaje na zdjęciach/ 

rysunkach Maczugę 

Herkulesa 

• wymienia elementy 

krajobrazu krasowego 

powierzchniowego 

(ostańce, doliny 

rzeczne) 

• wymienia po 2 

gatunki roślin 

i zwierząt 

występujących na 

Wyżynie 

  Krakowsko-

Częstochowskiej 

• wyjaśnia, dlaczego na 

skałach wapiennych 

budowano zamki 

obronne 

• wymienia atrakcje 

turystyczne na Szlaku 

Orlich Gniazd 

• rozróżnia formy 

krasowe podziemne 

i powierzchniowe 

• uzasadnia celowość 

utworzenia 

Ojcowskiego Parku 

Narodowego 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób rośliny 

przystosowały się 

do życia na 

Wyżynie 

  Krakowsko-

Częstochowskiej 

• przedstawia informacje 
o zamkach obronnych na 
Szlaku Orlich Gniazd 

• planuje wycieczkę 

turystyczno- 

krajoznawczą po 

Wyżynie Krakowsko-

Częstochowskiej 

7.2 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 
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8 7. Wśród równin 

i pagórków na 

Nizinach 

Środkowopolskich 

• wskazuje na mapie 

ogólnogeograficznej 

pas Nizin 

Środkowopolskich 

• wymienia 

charakterystyczne 

cechy krajobrazu nizin 

• wskazuje na mapie 

niziny: 

Południowowielkopolską

, Śląską, Mazowiecką 

i Polesie Lubelskie 

• wskazuje na mapie 

puszcze i parki 

narodowe Niziny 

Mazowieckiej i 

Polesia Lubelskiego 

• rozpoznaje na mapie 

formy terenu 

występujące na 

nizinach 

• wyjaśnia wpływ klimatu 
  i rodzaju gleb na 

rozwój rolnictwa 

• porównuje warunki 

klimatyczne i glebowe 

na Nizinie Śląskiej, 

Południowowielkopolsk

iej i Mazowieckiej 

• uzasadnia celowość 

utworzenia 

Kampinoskiego 

i Poleskiego Parku 

Narodowego 

• przygotowuje 

i przedstawia 

prezentację 

o wybranym parku 

narodowym nizin 

7.2 

9 8. Wzdłuż 

malowniczej Niziny 

Podlaskiej 

• wskazuje na mapie 

ogólnogeograficznej 

Nizinę Podlaską 

• wymienia walory 

przyrodnicze Niziny 

Podlaskiej 

• wskazuje na mapie 

parki narodowe: 

Białowieski, 

Narwiański 

i Biebrzański 

• opisuje formy terenu, 

cechy klimatu i rodzaje 

gleb 

• wymienia rzeki płynące 

przez parki narodowe: 

Narwiański 

i Biebrzański 

• wymienia chronione 

gatunki roślin i zwierząt 

w poszczególnych 

parkach narodowych 

Niziny Podlaskiej 

• wyjaśnia, dlaczego 

Nizina Podlaska jest 

krainą słabo 

przekształconą 

przez człowieka 

• przygotowuje folder 

turystyczno-

krajoznawczy o Nizinie 

Podlaskiej 

7.2 

10 9. W Puszczy 

Białowieskiej 

• wskazuje na mapie 

Polski położenie 

Puszczy Białowieskiej 

• rozpoznaje symbol 

Białowieskiego Parku 

Narodowego 

• opisuje Puszczę 

Białowieską na 

podstawie filmu/ 

prezentacji lub 

informacji 

w podręczniku 

• wymienia po 3, 4 

gatunki roślin i zwierząt 

zamieszkujących 

Puszczę Białowieską 

• omawia rolę martwych 

drzew w naturalnym 

lesie 

• opisuje krążenie 

substancji 

w naturalnym lesie 

• uzasadnia celowość 

utworzenia 

Białowieskiego Parku 

Narodowego 

• wyszukuje w różnych 

źródłach i prezentuje 

informacje na  temat 

osobliwości 

Białowieskiego Parku 

Narodowego 

• prezentuje historię 

ratowania żubrów 

w Polsce 

7.2 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 
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(dostateczny)  
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(celujący)  

Uczeń: 
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11 10. Wędrując nad 

jeziorami i po 

morenach pojezierzy 

• wskazuje na mapie 

ogólnogeograficznej 

Pojezierze Mazurskie 

oraz 2, 3 największe 

jeziora tego regionu 

(Śniardwy, Mamry) 

• wymienia 2, 3 gatunki 

ptaków i ryb jezior 

mazurskich 

• wymienia atrakcje 

turystyczne Krainy 

Wielkich Jezior 

Mazurskich 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób powstał 

krajobraz pojezierny 

• określa zależności 

miedzy warunkami 

naturalnymi 

a gospodarką na 

pojezierzach 

• opisuje krajobraz 

pojezierny, stosując 

pojęcia: jeziora po- 

lodowcowe, moreny 

czołowe, głazy 

narzutowe 

• uzasadnia, dlaczego 

warto utworzyć 

Mazurski Park 

Narodowy 

7.2 

12 11. Nad brzegiem 

wysokim i niskim 

• wskazuje na mapie 

ogólnogeograficznej 

pas Pobrzeży 

Południowobałtyckich 

• wymienia typy 

wybrzeży w Polsce 

• wyjaśnia proces 

cofania się klifu 

• wymienia główne 

siły natury rzeźbiące 

krajobraz nadmorski 

• wymienia i opisuje 

elementy rzeźby 

nadmorskiej: mierzeja, 

zatoka, klif, plaża 

• wyjaśnia proces 

tworzenia się mierzei 

i powstawania jezior 

przybrzeżnych 

• uzasadnia celowość 

utworzenia 

Słowińskiego Parku 

Narodowego 

• rozróżnia formy powstałe 
  w wyniku budującej 

i niszczącej 

działalności sił natury 

na pobrzeżu 

• opisuje rolę Wisły 

w powstawaniu Żuław 

Wiślanych 

• wyszukuje i prezentuje 

informacje o Wolińskim 

Parku Narodowym 

• wyjaśnia zależności 

między położeniem 

nadmorskim 

a formami 

gospodarowania na 

wybrzeżu 

7.2 

13 12. Z szumem fal 

Morza Bałtyckiego 

• odczytuje z mapy 

nazwy państw 

leżących nad 

Bałtykiem 

• wskazuje na mapie 

rzeki wpadające do 

morza 

• wymienia 3 gatunki 

zwierząt 

zamieszkujących 

Morze Bałtyckie 

• opisuje położenie 

Morza Bałtyckiego 

• wyjaśnia, dlaczego 

Morze Bałtyckie jest 

morzem śródlądowym 

(śródziemnym) 

• wyjaśnia, dlaczego 

Morze Bałtyckie jest 

słabo zasolone 

• analizuje i wymienia 

przyczyny 

zanieczyszczenia 

morza 

• wyjaśnia celowość 

powołania Komisji 

Ochrony Środowiska 

Morskiego Bałtyku 

7.2 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 
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Podstawowe 
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Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 
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14 

15 

Uczeń w działaniu: 

Rozpoznaję typy 

krajobrazów Polski 

• rozpoznaje na mapie 

hipsometrycznej 

niziny, wyżyny 

i góry 

• lokalizuje na mapie 

Polski rzeki i jeziora 

oraz poznane parki 

narodowe 

• lokalizuje na mapie 

krainy geograficzne 

Polski i ich główne 

miasta 

• wykonuje własną 

mapę 

hipsometryczną 

zgodnie z instrukcją 

• interpretuje mapy 
klimatyczne 

• porównuje temperaturę 

powietrza i opady 

w różnych częściach 

Polski 

• porównuje warunki 

przyrodnicze 

w poszczególnych 

pasach rzeźby Polski 

7.1 

16 13. Podsumowanie działu Wędrujemy po Polsce 

17 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ II. POZNAJEMY KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE 

18 14. Krajobrazy 

przekształcone 

przez człowieka 

• wskazuje zmiany, jakie 

wprowadza człowiek 

w najbliższej okolicy 

• wymienia elementy 

krajobrazu 

antropogenicznego 

• wymienia typy 

krajobrazów 

przekształconych 

przez człowieka 

• opisuje 

charakterystyczne 

cechy krajobrazów: 

rolniczego, 

przemysłowego 

i wielkomiejskiego 

• objaśnia, czym jest 
krajobraz 

• wymienia przyczyny 

przekształcania 

krajobrazów przez 

człowieka 

• wskazuje skutki 

przekształcania 

krajobrazów naturalnych 

• ocenia stopień 

przekształcenia 

krajobrazu swojej 

okolicy 

7.2, 

7.3 

19 15. W krainie rolniczej • wskazuje na mapie 

Polski Wyżynę 

Lubelską 

• wymienia rośliny 

uprawiane na 

Wyżynie Lubelskiej 

• opisuje krajobraz rolniczy 

• lokalizuje na mapie 

krajobrazowej Wyżyny 

Lubelskiej obszary 

rolnicze 

• wymienia czynniki 

decydujące o rozwoju 

rolnictwa 

• wyjaśnia, dlaczego na 

Wyżynie Lubelskiej 

dobrze rozwija się 

przemysł spożywczy 

• wymienia rodzaje 

spożywczych zakładów 

przemysłowych na 

Wyżynie Lubelskiej 

• podaje przykłady 

wykorzystywania na wsi 

dotacji unijnych 

• ocenia zmiany, jakie 

zachodzą w rolnictwie 

w ostatnich latach 

4.1, 

7.2, 

7.3 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 
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Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

 

PP 

20 16. Wśród 

kominów 

fabrycznych 

i hałd 

• wskazuje na mapie 

Polski Wyżynę Śląską 

i jej główne miasta 

• wymienia surowce 

mineralne Wyżyny 

Śląskiej 

• wymienia skutki 

eksploatacji węgla 

kamiennego 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób powstają 

wyrobiska i hałdy 

kopalniane 

• opisuje krajobraz 

przemysłowy Wyżyny 

Śląskiej 

• wymienia przyczyny 

i skutki zanieczyszczenia 

środowiska 

• opisuje, w jaki sposób 

rozwiązuje się problemy 

ekologiczne na Wyżynie 

Śląskiej 

• proponuje własne 

sposoby poprawy 

stanu środowiska 

Wyżyny Śląskiej 

4.1, 

7.2, 

7.3 

21 17. W zgiełku 

wielkiego miasta 

• wskazuje na mapie 

Polski 5 największych 

miast 

• opisuje wygląd 

wielkiego miasta 

• wymienia główne 

problemy wielkich 

miast 

• określa pozytywne 

i negatywne skutki 

życia w wielkim 

mieście 

• wskazuje powody 

rozwoju miast 

• opisuje rolę 

strefy 

podmiejskiej 

• prezentuje informacje 

o wybranym wielkim 

mieście Europy 

4.1, 

7.2, 

7.3 

22 18. W parku miejskim • wymienia 2, 3 

przyczyny zakładania 

terenów zielonych 

w miastach 

• podaje 2, 3 zasady 

właściwego 

zachowywania się 

w parku miejskim 

• rozpoznaje 

charakterystyczne 

rośliny i zwierzęta 

spotykane w parkach 

miejskich 

• porównuje warunki 

panujące w parku 

i poza parkiem – 

w centrum miasta 

• określa wpływ terenów 

zielonych na zdrowie 

oraz samopoczucie 

mieszkańców miast 

• uzasadnia konieczność 

tworzenia terenów 

zielonych w miastach 

• analizuje problemy 

występujące 

w parkach miejskich 

i proponuje sposoby 

ich rozwiązania 

• prezentuje informacje 

z różnych źródeł na 

temat walorów 

przyrodniczych 

wybranego parku 

miejskiego 

7.3 

23 Zajęcia terenowe: 

Zmiany krajobrazu 

w najbliższej okolicy 

• wymienia elementy 

krajobrazu najbliższej 

okolicy 

• rozpoznaje 

antropogeniczne formy 

terenu 

• wskazuje pozytywne 

i negatywne zmiany 

krajobrazu 

najbliższej okolicy 

• ocenia stopień 

przekształcenia 

krajobrazu 

• aktualizuje 

(unacześnia) mapę 

topograficzną 

najbliższej okolicy 

4.1, 

7.2, 

7.3 

24 Uczeń w działaniu: 

Poznaję formy 

działalności 

człowieka 

• wymienia 

antropogeniczne 

formy terenu 

• wskazuje zmiany 

w krajobrazie najbliższej 

okolicy 

• odczytuje z mapy 

miejsca 

występowania 

surowców 

mineralnych 

• wymienia zmiany 

w krajobrazach 

powstałe w wyniku 

działalności 

człowieka 

• odczytuje z mapy 

położenie lasów 

i obszarów rolniczych 

• wskazuje zmiany, jakie 

zachodzą w rozwoju 

przestrzeni 

wielkomiejskiej 

• podaje przyczyny 

i skutki zmian 

w krajobrazie 

przemysłowym 

• określa, jakie zmiany 

w krajobrazie 

najbliższej okolicy 

mogą nastąpić w 

ciągu najbliższych 10 

lat 

7.3 
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PP 

25 19. Po ulicach 

starego Krakowa 

• wskazuje na planie 

Krakowa Wawel, 

Rynek Główny 

i Sukiennice 

• wymienia 3 

najcenniejsze zabytki 

architektury Krakowa 

• odczytuje nazwy ulic, 

przy których leżą 

• wymienia 

najważniejsze walory 

turystyczne Krakowa 

• opisuje najcenniejsze 

zabytki Krakowa, ich 

historię i znaczenie 

• proponuje własną 

trasę wycieczki po 

Krakowie 

7.5 

26 20. Traktem 

Królewskim po 

Warszawie 

• wskazuje na planie 

Warszawy Zamek 

Królewski, Stare 

Miasto, Łazienki 

Królewskie i Wilanów 

• wymienia 4 

najcenniejsze zabytki 

na Trakcie Królewskim 

• odczytuje nazwy 

ulic, przy których 

znajdują się te 

zabytki 

• wymienia najważniejsze 

walory turystyczne 

Warszawy 

• opisuje najcenniejsze 

zabytki Warszawy 

• proponuje własną 

trasę wycieczki po 

Warszawie 

7.5 

27 21. W zabytkowym 

Gdańsku 

• wskazuje na planie 

Gdańska ul. Długi Targ, 

Motławę, Kościół 

Mariacki 

• wymienia 4 

najcenniejsze 

zabytki  Gdańska 

• odczytuje nazwy ulic, 

przy których leżą 

• wymienia 

najważniejsze walory 

turystyczne Gdańska 

• opisuje najcenniejsze 

zabytki Gdańska 

• wskazuje związki 

położenia Gdańska nad 

morzem z rozwojem 

miasta 

7.5 

28 22. Podsumowanie działu: Poznajemy krajobrazy przekształcone 

29 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ III. BADAMY WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ 

30  23. Rodzaje 
oddziaływań 

• podaje nazwy 
oddziaływań 

• określa źródło 
oddziaływań 

• wyjaśnia, że 

oddziaływanie 

występuje między 

dwoma ciałami 

• podaje przykłady 
oddziaływań 

• przewiduje skutki 

oddziaływań 

• opisuje oddziaływanie 

grawitacyjne jako 

oddziaływanie na 

odległość (grawitacyjne 

spadanie ciał) 

• określa oddziaływanie 

mechaniczne 

(sprężyste) jako 

oddziaływanie 

wymagające 

bezpośredniego 

kontaktu ciał 

• odróżnia 

oddziaływania bez- 

pośrednie i na 

odległość 

• podaje siłę jako miarę 

oddziaływania między 

ciałami 

• określa oddziaływanie 

między planetami 

i Słońcem jako 

oddziaływanie 

grawitacyjne 

• porównuje spadanie ciał 
o różnych kształtach 
i różnych masach 
• określa zależność 

między siłą 

oddziaływania 

grawitacyjnego 

a odległością między 

środkami ciał 

10.1, 

10.7 
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31 24. Właściwości 
magnetyczne ciał 

• podaje nazwy 

biegunów 

magnetycznych 

• opisuje 

oddziaływanie 

magnesu na ciała 

• wyjaśnia, do czego 

służy kompas 

• omawia budowę 
kompasu 

• opisuje sposób 

posługiwania się 

kompasem 

• opisuje oddziaływanie 

między biegunami 

magnetycznymi 

• opisuje zachowanie 

się igły magnetycznej 

w pobliżu magnesu 

• sprawdza 

oddziaływanie 

magnesu z polem 

magnetycznym Ziemi 

• określa oddziaływanie 

magnetyczne jako 

oddziaływanie na 

odległość 

• bada i wymienia 

czynniki zakłócające 

działanie kompasu 

• wskazuje ciała 

magnesujące się 

• wyjaśnia, że 

biegunów 

magnetycznych nie 

można rozdzielić 

• wykazuje zależność 

między magnesami 

i siłą oddziaływania 

między nimi 

• wskazuje bieguny 

magnetyczne Ziemi 

• wyjaśnia różnice 

w położeniu biegunów 

geograficznych 

i magnetycznych 

• opisuje powstawanie 

zorzy polarnej jako 

skutek występowania 

pola magnetycznego 

Ziemi 

10.7, 

10.8 

32 Uczeń w działaniu: 
Buduję własny 
kompas i sprawdzam 
jego działanie 

• bada oddziaływanie 

miedzy magnesami 

(przyciąganie 

i odpychanie) 

• posługuje się kompasem 
  w celu określenia 

kierunków 
geograficznych w klasie 

• buduje własny kompas 

• określa kierunki 

geograficzne, używając 

własnoręcznie 

wykonanego kompasu 

• bada wpływ pola 

magnetycznego 

i elektrycznego na 

wskazania kompasu 

• bada wpływ 

przedmiotów 

metalowych na 

wskazania kompasu 

• magnesuje przedmioty 

wykonane z żelaza 

i opisuje ich działanie 

jako magnesu 

nietrwałego 

10.7, 

10.8 
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33 25. Zjawiska 
elektryczne 
w przyrodzie 

• elektryzuje ciało 

przez potarcie 

• podaje przykłady 

zjawisk elektrycznych 

w przyrodzie 

• wskazuje w otoczeniu 

zjawiska 

elektryzowania przez 

tarcie 

• wymienia ciała 

elektryzujące się 

dodatnio i ujemnie 

• określa zasady 

zachowania się w 

czasie burzy 

• bada oddziaływanie 

ciał 

naelektryzowanych 

na ciała wykonane 

z różnych substancji 

• wyjaśnia 

oddziaływanie na 

odległość ciał 

naelektryzowanych 

• omawia powstawanie 

wyładowań 

atmosferycznych 

• opisuje skutki 

oddziaływania między 

ciałami 

naelektryzowanymi 

jednoimiennie 

  i różnoimiennie 

• wyjaśnia zasadę 

działania 

elektroskopu 

• bada doświadczalnie 

oddziaływanie między 

ciałami 

naelektryzowanymi 

przez potarcie i wyciąga 

wnioski 

• wykonuje własny 

elektroskop i korzysta z 

niego do wykazania 

naelektryzowania ciał 

• wyjaśnia, dlaczego 

w czasie burzy jesteśmy 

bezpieczni 

w samochodzie 

10.1, 

10.2 

34 26. Przewodnictwo 
elektryczne 

• wymienia przykłady 

przewodników 

i izolatorów 

• wymienia elementy 

potrzebne do 

zbudowania prostego 

obwodu elektrycznego 

• buduje prosty obwód 

składający się 

z baterii, żarówki 

(silniczka) i włącznika 

• wymienia warunki 

konieczne do 

przepływu prądu 

elektrycznego 

• korzysta z prostego 

układu elektrycznego 

do sprawdzenia 

przewodzenia prądu 

przez różne 

substancje 

• określa świecenie 

żarówki (pracę 

silniczka) jako skutek 

przepływu prądu 

• wyjaśnia, na czym 

polega przepływ prądu 

elektrycznego 

• przedstawia 

schematycznie przepływ 

prądu elektrycznego 

10.5 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 
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35 27. Elektryczność 
wokół nas 

• wymienia źródła 

prądu elektrycznego 

(np. baterie, 

akumulatory, 

prądnice) 

• wymienia odbiorniki 

prądu elektrycznego 

• podaje przykłady 

odbiorników zasilanych 

z różnych źródeł 

• podaje wartość napięcia 

elektrycznego 

dostarczanego do 

mieszkań z elektrowni 

• wyjaśnia pojęcie 

napięcie elektryczne 

• odczytuje napięcie 

elektryczne z opisów 

na odbiornikach prądu 

• wykazuje, że niektóre 

owoce mogą być 

źródłem prądu 

elektrycznego 

• dobiera źródła prądu 

do odbiornika (np. do 

żarówek o różnych 

mocach) 

• rysuje schemat 

obwodu 

elektrycznego 

• wykazuje 

doświadczalnie 

zależność jasności 

świecenia żarówki od 

ilości baterii 

podłączonych do 

obwodu 

• omawia przykłady 

organizmów 

wytwarzających prąd 

elektryczny 

10.3 

36 28. Skutki przepływu 
prądu 

• wymienia skutki 

przepływu prądu: 

cieplny, świetlny, 

magnetyczny, 

mechaniczny 

• opisuje skutki 

przepływu prądu 

w przykładowych 

domowych 

urządzeniach 

elektrycznych (np. 

grzałka, silnik 

odkurzacza, żarówka) 

• wskazuje możliwości 

wykorzystania skutków 

przepływu prądu 

w życiu codziennym 

• opisuje wygląd symboli 

ostrzegających przed 

porażeniem prądem 

elektrycznym 

• wykazuje 

doświadczalnie 

przepływ prądu przez 

wodę 

• przewiduje skutki 

niewłaściwego 

użytkowania urządzeń 

elektrycznych 

• sprawdza 

doświadczalnie skutki 

przepływu prądu 

elektrycznego 

10.4 

37 

38 

Uczeń w działaniu: 
Badam zjawiska 
elektryczne 

• wykonuje własny 
elektroskop 

• opisuje warunek 

konieczny do 

przepływu prądu 

 w obwodzie 

• sprawdza 

działanie 

elektroskopu 

• omawia 

oddziaływanie między 

naelektryzowanymi 

ciałami 

• buduje prosty obwód 

elektryczny 

i sprawdza jego 

działanie 

• wykorzystuje 

elektryzowanie się 

ciał do oddzielania 

substancji 

• buduje elektromagnes 

• opisuje budowę 

elektromagnesu i rolę 

jego poszczególnych 

elementów 

• prawidłowo 

dokumentuje swoją 

pracę doświadczalną 

• wykrywa 

naelektryzowanie ciał 

• korzysta z prostego 

obwodu elektrycznego 

do wykazania przepływu 

prądu przez ciało 

człowieka 

10.2, 

10.3, 

10.4, 

10.5 
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39 29. Elektryczność 
w moim domu 

• omawia skutki braku 

energii elektrycznej we 

współczesnym świecie 

• dostrzega 

konieczność 

oszczędzania 

energii 

elektrycznej 

• wyjaśnia rolę 

bezpiecznika 

w obwodzie 

elektrycznym 

• wyjaśnia rolę licznika 

energii elektrycznej 

• podaje zasady 

bezpiecznej obsługi 

podstawowych 

domowych urządzeń 

elektrycznych 

• wyjaśnia zasadę 

korzystania 

z odbiorników energii 

elektrycznej w celu 

jej oszczędzania 

• szacuje koszty 

zużycia energii 

elektrycznej 

• wyjaśnia zalety 

korzystania 

z odbiorników 

energooszczędnych 

• wskazuje zalety 

korzystania ze źródeł 

odnawialnych 

 w celu wytwarzania 

energii elektrycznej 

10.6 

40 30. Podsumowanie działu: Badamy właściwości ciał 

41 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ IV. POZNAJEMY TAJEMNICE ZJAWISK ŚWIETLNYCH 

42 31. Zjawiska świetlne • dostrzega 

konieczność 

oświetlenia w celu 

widzenia swojego 

otoczenia 

• wymienia źródła światła 

• podaje przykłady 

naturalnych 

i sztucznych źródeł 

światła 

• posługuje się pojęciami 

wiązka światła 

i promień świetlny 

• wyjaśnia zasadę 

powstawania cienia 

i półcienia; 

• opisuje sposoby 

wykazania 

prostoliniowego 

rozchodzenia się światła 

• demonstruje na 

przykładzie 

prostoliniowe 

rozchodzenie się 

światła 

• otrzymuje 

doświadczalnie 

promień świetlny 

• buduje kamerę 

otworkową i opisuje 

powstały obraz 

• wskazuje przykłady 

skutków prostoliniowego 

rozchodzenia się światła 

w przyrodzie 

• opisuje powstawanie 

obrazu w kamerze 

otworkowej 

11.4 
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PP 

43 32. Odbicie światła • opisuje odbicie się 

światła od zwierciadła 

płaskiego 

• podaje przykłady 

odbicia światła 

w przyrodzie 

• posługuje się 

pojęciami promień 

padający i promień 

odbity 

• opisuje zjawisko 

rozproszenia światła 

• podaje przykłady 

stosowania elementów 

odblaskowych 

• określa zależność 

między kątem padania 

i kątem odbicia 

• rysuje promień 

padający i promień 

odbity od gładkiej 

i od pofałdowanej 

powierzchni 

• wymienia rodzaje 

zwierciadeł i podaje ich 

przykłady 

• sprawdza 

doświadczalnie 

odbicie 

i rozproszenie się 

światła 

• wymienia przykłady 

odbicia i rozproszenia 

światła 

• opisuje budowę 

i zastosowanie 

peryskopu 

• rysuje bieg promieni 

świetlnych w peryskopie 

11.5 

44 33. Świat pełen 
kolorów 

• opisuje światło białe 

jako mieszaninę 

barw 

• podaje przykłady 

rozszczepienia 

światła w przyrodzie 

• rozpoznaje tęczę jako 

efekt rozszczepienia 

światła słonecznego 

• rozszczepia światło na 

płycie CD 

• wyjaśnia, na czym 

polega widzenie 

barwne 

• odróżnia barwy 

podstawowe od barw 

złożonych 

• rozróżnia pojęcia 

pochłanianie i odbicie 

światła 

• bada zjawisko 

załamania światła 

• posługuje się pojęciem 

widma światła białego 

• wyjaśnia pojęcie 

światła 

jednobarwnego 

• wyjaśnia, na czym 

polega składanie światła 

o różnych barwach 

 

45 

46 

Uczeń w działaniu: 

Buduję proste 

przyrządy optyczne 

• wytwarza obraz 
wielokrotny 

• otrzymuje widmo 

światła białego za 

pomocą płyty CD 

• opisuje powstawanie 

obrazu wielokrotnego 

• otrzymuje widmo 

światła białego za 

pomocą naczynia 

wypełnionego wodą 

• buduje kalejdoskop 

• sprawdza 

działanie 

kalejdoskopu 

• dostrzega różnice 

w widmie otrzymanym 

za pomocą CD światła 

pochodzącego z 

różnych źródeł 

• wyjaśnia powstawanie 

obrazu w kalejdoskopie 

• bada zjawisko 

załamania światła 

• prawidłowo 

dokumentuje swoją 

pracę badawczą 

• bada bieg promieni 

świetlnych 

przechodzących 

z powietrza do wody 

i odbijających się od 

zwierciadła 

11.4, 

11.5 
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47 34. Powstawanie 

obrazów 

• opisuje budowę 

i zasadę działania 

lupy 

• podaje przykłady 

zastosowania lupy 

• wytwarza za pomocą 

lupy ostre obrazy 

przedmiotu na ekranie 

• rozróżnia obrazy 

odwrócone i proste 

oraz powiększone 

i pomniejszone 

• wyznacza ognisko lupy 

• posługuje się 

pojęciami ognisko 

i ogniskowa 

• wymienia rodzaje 

soczewek 

skupiających 

• rysuje powstawanie 

obrazu w lupie 

• podaje przykłady ciał, 

które mogą skupiać 

promienie świetlne jak 

lupa 

• wytwarza obraz 

powstały w naczyniu 

wypełnionym wodą 

• wyjaśnia, kiedy obraz 

powstały w lupie jest 

powiększony, 

a kiedy pomniejszony 

8.7 

48 35. Budowa 

i działanie oka 

• określa rolę narządu  

wzroku w odbieraniu 

wrażeń 

z otoczenia 

• wymienia 2, 3 czynniki 

stanowiące zagrożenie 

dla narządu wzroku 

• wskazuje na 

schemacie oka 

położenie źrenicy, 

soczewki i siatkówki 

• omawia zasady 

ochrony narządu 

wzroku przed 

szkodliwymi 

czynnikami 

• określa rolę 

poszczególnych 

części oka w procesie 

widzenia 

• omawia proces 

powstawania obrazu 

w oku człowieka 

• określa rolę mózgu 

w procesie odbierania 

wrażeń wzrokowych 

z otoczenia 

• wyjaśnia, na czym polega 

zjawisko złudzenia 

optycznego 

• opisuje wybraną wadę 

i chorobę narządu 

wzroku 

8.6, 

9.5 

49 36. Podsumowanie działu: Poznajemy tajemnice zjawisk świetlnych 

50 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ V. ODKRYWAMY ŚWIAT DŹWIĘKÓW WOKÓŁ NAS 

51 37. Dźwięki wokół 
nas 

• podaje przykłady 

źródeł dźwięków 

• dostrzega różnicę 

dźwięków w zależności 

od ich źródła 

• opisuje mechanizm 

powstawania 

dźwięków 

• wymienia cechy 

charakteryzujące 

dźwięk 

• wyjaśnia pojęcie 

barwa dźwięku 

• wyjaśnia zależność 

wysokości dźwięku 

od długości 

i naprężenia struny 

• wyjaśnia zależność 

głośności dźwięku od 

amplitudy drgającej 

struny 

• wytwarza dźwięki 

o różnej wysokości za 

pomocą struny lub słupa 

powietrza 

• wytwarza dźwięki 

o różnej głośności 

• wyjaśnia pojęcia 

ultradźwięki 

i infradźwięki 

• opisuje wytwarzanie 

dźwięków przez 

przykładowe 

instrumenty 

muzyczne, między 

innymi organy 

8.8 
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52 38. Rozchodzenie się 

dźwięków 

• określa, kiedy dźwięki 

docierają do człowieka 

• opisuje rozchodzenie 

się dźwięku jako falę 

podłużną (zagęszczenia 

i rozrzedzenia drobin 

powietrza) 

• posługuje się 

pojęciem fala 

dźwiękowa 

• bada rozchodzenie się 

dźwięków w różnych 

ośrodkach 

• wyjaśnia zjawisko 

załamania dźwięku 

• wykazuje, że do 

rozchodzenia się dźwięku 

potrzebny jest ośrodek 

materialny 

• wyjaśnia rozchodzenie 

się dźwięku jako 

przekazywanie drgań 

między drobinami 

ośrodka 

8.9 

53 Uczeń w działaniu: 

Badam 

rozchodzenie się 

dźwięków 

• sprawdza, czy 

drgające ciała 

powodują drgania 

drobin powietrza 

• bada, jak można 

wytworzyć dźwięk 

• wytwarza różne dźwięki 

za pomocą prostych 

przyrządów drgających 

• bada, od czego 

zależy wytwarzany 

dźwięk (długość 

i naprężenie struny, 

wysokość słupa 

powietrza) 

• buduje własny telefon 

i sprawdza jego działanie 

• dokumentuje swoją 

pracę badawczą 

• bada zależność 

wysokości dźwięku 

od długości płytek 

w cymbałkach 

8.8, 

8.9 

54 39. Ucho jako narząd 

słuchu i równowagi 

• określa rolę narządu 

słuchu w odbieraniu 

wrażeń z otoczenia 

• wymienia 2, 3 czynniki 

stanowiące zagrożenie 

dla narządu słuchu 

• wskazuje na schemacie 

ucha położenie błony 

bębenkowej 

i podaje jej rolę 

• omawia zasady ochrony 

narządu słuchu przed 

szkodliwymi czynnikami 

• nazywa i wskazuje 

główne części ucha 

na modelu lub 

schemacie 

• określa rolę 

poszczególnych części 

ucha 

• uzasadnia, dlaczego 

hałas jest 

niebezpieczny dla 

zdrowia człowieka 

• opisuje, w jaki sposób 

ucho odbiera i przekazuje 

wrażenia dźwiękowe do 

mózgu 

• uzasadnia, że ucho 

jest również 

narządem równowagi 

• wyszukuje i prezentuje 

informacje na temat 

chorób uszu 

i uszkodzeń słuchu 

• podaje sposoby na 

ograniczanie hałasu 

w najbliższym 

otoczeniu 

8.6, 

9.5 
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55 40. Dźwięk 

w przyrodzie 

• podaje przykłady 

powstawania echa 

• opisuje jak powstaje 
echo 

• opisuje echo jako 

przykład odbicia fali 

dźwiękowej 

• podaje przykłady 

wykorzystania zjawiska 

echa w przyrodzie (np. 

echolokacja 

u nietoperzy i delfinów) 

• wykazuje 

doświadczalnie 

odbicie fali 

dźwiękowej 

• dostrzega różnicę 

między prędkością 

rozchodzenia się 

światła i dźwięku na 

podstawie 

wyładowań 

atmosferycznych 

• porównuje rozchodzenie 

się dźwięku i światła 

• opisuje metodę pomiaru 

prędkości rozchodzenia 

się światła i dźwięku 

• szacuje odległość na 

podstawie różnicy 

prędkości rozchodzenia 

się dźwięku i światła 

8.10 

56 41. Podsumowanie działu Odkrywam świat dźwięków 

57 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ VI. POZNAJEMY ORGANIZM CZŁOWIEKA I JEGO DZIAŁANIE 

58 42. Składniki 

pokarmowe i ich rola 

• rozróżnia produkty 

pochodzenia roślinnego 

i zwierzęcego 

• wymienia po 2, 3 

przykłady pokarmów 

niezbędnych 

w codziennej diecie 

oraz pokarmów 

szkodliwych dla zdrowia 

• wskazuje przykłady 

pokarmów będących 

bogatym źródłem 

białek, tłuszczów, 

cukrów, witamin 

• planuje zdrowy 

posiłek dla ucznia 

szkoły podstawowej 

• omawia rolę 

składników 

pokarmowych 

w organizmie 

• określa główne błędy 

żywieniowe dzieci 

i młodzieży 

• wymienia główne 

zasady zdrowego 

żywienia 

• porównuje własny 

sposób odżywiania 

z zasadami zdrowej 

diety 

• ocenia własną dietę 

• określa skutki 

niedoboru wybranych 

witamin w diecie 

• wymienia dodatki do 

żywności, które mają 

szkodliwy wpływ na 

zdrowie 

9.2, 

9.3 

59 43. Droga, jaką 

przebywa pokarm 

• wskazuje na 

planszy lub modelu 

położenie układu 

pokarmowego 

• wymienia zasady dbania 

o higienę 

przygotowywania oraz 

spożywania posiłków 

• rozpoznaje i nazywa 

elementy układu 

pokarmowego 

człowieka 

• omawia rolę 

układu 

pokarmowego 

• opisuje wędrówkę 

pokarmu w układzie 

pokarmowych 

• wymienia zasady dbania 

o zdrowie oraz sprawne 

działanie układu 

pokarmowego 

• określa rolę enzymów 

trawiennych w procesie 

trawienia pokarmów 

• uzasadnia konieczność 

spożywania pokarmów 

bogatych w błonnik 

• wymienia czynniki 

mające szkodliwy 

wpływ na wątrobę 

i trzustkę 

• określa zalety oraz 

wady diety 

wegetariańskiej 

8.1, 

8.2 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 

w podręczniku 

Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

 

PP 

60 

61 

Uczeń w działaniu: 

Wykrywam składniki 

pokarmowe 

• bada obecność skrobi 

w wybranych 

produktach 

pokarmowych 

• zapisuje wyniki 

obserwacji w tabeli 

• wykrywa obecność 

tłuszczu w owocach 

i nasionach wybranych 

roślin 

• porównuje uzyskane 
wyniki 

• uzasadnia, że 

pokarmy są źródłem 

energii 

• przygotowuje próbę 

kontrolną do 

doświadczenia 

• analizuje etykiety 

produktów spożywczych 

• uzasadnia, dlaczego 

niektóre pokarmy są 

szkodliwe dla zdrowia 

V., 

9.3 

62 44. Krążenie krwi 

w organizmie 

• wskazuje na schemacie 

serce i naczynia 

krwionośne 

• wymienia 2, 3 czynniki 

wpływające 

niekorzystnie na pracę 

serca i działanie układu 

krwionośnego 

• omawia rolę serca 

oraz naczyń 

krwionośnych 

• wyjaśnia, czym jest tętno 

• określa, jakie czynniki 

wpływają na prędkość 

tętna 

• określa rolę krwi 

w rozprowadzaniu 

składników 

odżywczych i tlenu 

• określa zasady 

dbania o układ 

krwionośny 

• porównuje budowę 

i funkcje naczyń 

krwionośnych 

• ocenia wpływ 

codziennych zachowań 

na zdrowie układu 

krwionośnego 

• charakteryzuje rolę 

poszczególnych 

składników krwi 

• prezentuje informacje 

na temat wybranej 

choroby krwi, serca 

lub naczyń 

krwionośnych 

8.1, 

8.2 

63 45. Wędrówka tlenu 

w organizmie 

• wskazuje na schemacie 

płuca i drogi oddechowe 

budujące układ 

oddechowy 

• wymienia podstawowe 

zasady higieny układu 

oddechowego 

• wykonuje proste 

pomiary, zapisuje 

wyniki i formułuje 

wnioski 

• wymienia narządy 

budujące drogi 

oddechowe 

• określa rolę układu 

oddechowego 

• omawia czynniki 

wpływające 

niekorzystnie na 

zdrowie układu 

oddechowego 

• określa zadania dróg 

oddechowych i płuc 

• opisuje wędrówkę 

tlenu w organizmie 

• określa cel wymiany 
gazowej 

• omawia proces 

wymiany gazowej 

• określa związek między 

budową płuc a ich rolą 

w procesie wymiany 

gazowej 

• uzasadnia, dlaczego 

aktywność fizyczna ma 

pozytywny wpływ na 

pracę układu 

oddechowego 

8.1, 

8.2 
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64 46. Energia 

niezbędna do życia 

• podaje przykłady 

czynności, do 

wykonywania których 

niezbędna jest energia 

• podaje nazwy 

substancji 

powstających 

w procesie 

oddychania 

• wykonuje 

doświadczenie 

wykazujące obecność 

dwutlenku węgla 

i pary wodnej 

w wydychanym 

powietrzu 

• porównuje procesy 

spalania i oddychania 

• wymienia czynniki 

wpływające na 

zapotrzebowanie 

energetyczne 

organizmu 

• wyjaśnia, na czym polega 

współdziałanie układów: 

pokarmowego, 

oddechowego 

i krwionośnego 

w procesie uzyskiwania 

energii przez organizm 

• porównuje 

zapotrzebowanie 

energetyczne 

sportowców i uczniów 

w wieku od 10–11 lat 

8.5 

65 

66 

Uczeń w działaniu: 

Badam procesy 

oddychania i spalania 

• wykonuje 

doświadczenie 

zgodnie z instrukcją 

• wykazuje 

doświadczalnie, że do 

procesu spalania 

i oddychania jest 

niezbędny tlen 

• prawidłowo opisuje 

przebieg 

doświadczenia 

• wykonuje pomiary 

i zapisuje wyniki 

• przedstawia wyniki 

obserwacji w formie 

rysunku lub opisu 

• identyfikuje produkty 
spalania 

• wykrywa substraty 

i produkty procesu 

oddychania 

• identyfikuje produkty 

oddychania nasion 

i drożdży 

• samodzielnie interpretuje 

wyniki doświadczenia 

i formułuje wnioski 

• samodzielnie formułuje 

pytanie badawcze i 

hipotezę do danego 

doświadczenia 

V., 

8.5 

67 47. Odbieranie 

informacji z otoczenia 

• wymienia przykłady 

informacji odbieranych 

przez narządy zmysłów 

• wyjaśnia, dlaczego 

zmysł dotyku, smaku 

i węchu pełni funkcję 

ochronną w życiu 

człowieka 

• omawia budowę 

i działanie narządu 

węchu i smaku 

• określa rolę skóry 

w odbieraniu wrażeń 

z otoczenia 

• wyjaśnia, dlaczego 

nie zawsze 

czujemy smaki 

i zapachy 

• określa rolę mózgu 

w odbieraniu wrażeń 

z otoczenia 

• omawia przykłady 

współpracy narządów 

zmysłów w odbieraniu 

wrażeń ze środowiska 

zewnętrznego 

8.6 
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68  48. Szkielet jako 

część układu ruchu 

• wskazuje na modelu 

lub planszy główne 

elementy szkieletu 

• wymienia 2, 3 czynniki 

szkodliwe dla układu 

kostnego 

• wymienia pokarmy 

wpływające korzystnie 

na stan układu 

kostnego 

• wymienia cechy kości 

• wyjaśnia, dlaczego 

kości są twarde 

i elastyczne 

• wyjaśnia, na czym 

polega rola szkieletu 

• omawia rolę różnych 

części szkieletu 

• rozróżnia rodzaje kości 

• uzasadnia związek 

budowy kości z ich 

położeniem 

  i funkcją 

• wskazuje na schemacie 

rodzaje połączeń kości 

oraz określa ich rolę 

• uzasadnia związek 

między sposobem 

odżywiania a chorobami 

kości, np. osteoporozą 

8.1, 

8.2 

69 49. Współdziałanie 

kości, mięśni 

i stawów 

• wskazuje na 

schemacie przykłady 

mięśni człowieka 

• wymienia elementy 

układu ruchu 

człowieka 

• podaje 2, 3 przyczyny 

wad postawy 

• określa rolę 

wybranych mięśni 

szkieletowych 

• wymienia czynniki 

wpływające na 

sprawność i zdrowie 

układu ruchu 

• wyjaśnia znaczenie 

ruchu i ćwiczeń 

fizycznych dla 

utrzymaniu zdrowia 

oraz dobrego 

samopoczucia 

• określa, na czym polega 

praca mięśni 

szkieletowych 

• omawia działanie 

wybranych mięśni 

narządów 

wewnętrznych 

• prezentuje przykłady 

ćwiczeń 

zapobiegających 

powstawaniu wad 

postawy oraz 

płaskostopia 

9.4 

70 50. Pierwsza pomoc 

przy urazach ciała 

• wyjaśnia, jak wezwać 

pomoc w nagłych 

wypadkach 

• wymienia zasady 

postępowania 

podczas stłuczenia 

  i skaleczenia 

• wymienia przyczyny 

i objawy urazów 

• wyjaśnia, kiedy 

należy wezwać 

pomoc lekarską przy 

urazach 

• wyjaśnia, jak 

postępować podczas 

urazów kości i stawów 

• uzasadnia, dlaczego 

ukąszenia i użądlenia 

zwierząt mogą być 

niebezpieczne 

• demonstruje, jak 

opatrywać drobne rany 

i skaleczenia oraz 

unieruchomić kończynę 

• wymienia przykłady 

innych urazów ciała 

i podaje sposoby 

udzielania pierwszej 

pomocy 

9.8 

71 51. Niebezpieczne 

używki 

• wymienia po 2, 3 

przykłady negatywnego 

wpływu dymu 

tytoniowego i alkoholu, 

narkotyków na organizm 

człowieka 

• wyjaśnia, na czym 

polega palenie 

bierne 

• podaje przykłady 

substancji, które mogą 

uzależniać 

• wyjaśnia, na czym 

polega uzależnienie 

• uzasadnia, dlaczego 

narkotyki są 

zagrożeniem dla życia 

człowieka 

• analizuje przyczyny 

i skutki palenia 

papierosów, picia 

alkoholu, zażywania 

substancji 

psychoaktywnych 

• proponuje 

przeprowadzenie 

w szkole akcji 

ostrzegających 

młodych ludzi przed 

uzależnieniami 

9.12 



 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Nr 
lekcji 

Temat 
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Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

 

PP 

72 52. Zdrowy styl życia • wymienia 2, 3 czynniki 

wpływające na stan 

zdrowia 

• opisuje 2, 3 skutki 

niezdrowego stylu życia 

• wymienia najczęstsze 

przyczyny 

zaniedbywania zdrowia 

• wyjaśnia, na czym 

polega zdrowy styl 

życia 

• omawia zasady 

zdrowego stylu życia 

• uzasadnia, dlaczego 

zdrowie człowieka zależy 

głównie od jego 

postępowania 

• ocenia wpływ 

reklamy na zdrowie 

człowieka 

9.13 

73 53. Podsumowanie działu: Poznajemy organizm człowieka i jego działanie 

74 Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ VII. POZNAJEMY ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA 

75 54. Różnice między 
nami 

• wskazuje na 

planszy położenie 

narządów układu 

rozrodczego 

• przyporządkowuje 

określone cechy 

budowy zewnętrznej 

do sylwetki kobiety lub 

mężczyzny 

• określa rolę układu 

rozrodczego 

• wymienia narządy 

budujące żeński 

i męski układ 

rozrodczy 

• wymienia zasady 

higieny układu 

rozrodczego 

• omawia rolę 

poszczególnych 

narządów układu 

rozrodczego 

• omawia różnice 

w budowie ciała 

kobiety i mężczyzny 

• wskazuje na schemacie 

miejsca dojrzewania 

komórek płciowych 

męskich i żeńskich 

• wyjaśnia przyczyny 
różnic 

w budowie układu 

rozrodczego żeńskiego i 

męskiego 

• wyszukuje oraz 

prezentuje na forum 

klasy informacje na 

temat roli kobiet 

i mężczyzn 

w rodzinie 

i społeczeństwie na 

przestrzeni kilku 

pokoleń 

8.1, 

8.2 

76 55. Od poczęcia do 

narodzin 

• rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską 

i żeńską na 

schemacie 

• wyjaśnia, na czym 

polega zapłodnienie 

• wskazuje miejsce 

rozwoju zarodka 

• podaje 2, 3 przykłady 

sytuacji i zachowań, które 

są zagrożeniem dla 

nienarodzonego dziecka 

• wskazuje na planszy 

miejsce zapłodnienia 

• omawia główne etapy 

rozwoju dziecka 

wewnątrz organizmu 

matki 

• omawia rozwój zygoty od 

momentu zapłodnienia do 

chwili zagnieżdżenia się 

w macicy 

• wyjaśnia, jaką rolę 

odgrywa łożysko 

w czasie ciąży 

• prezentuje 

informacje na 

temat bliźniąt 

jedno- 

i dwujajowych 

8.3 
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PP 

77 56. Wzrastanie 

i rozwój człowieka 

• rozpoznaje etapy 

rozwoju człowieka na 

podstawie rysunku, 

fotografii lub opisu 

• podaje nazwy etapów 

życia człowieka po 

narodzeniu 

• charakteryzuje 

dowolny etap 

rozwojowy człowieka 

• wymienia przykłady 

najważniejszych 

zmian zachodzących 

w organizmie w 

poszczególnych 

etapach rozwojowych 

• omawia zmiany 

zachodzące w dwóch 

dowolnie wybranych 

etapach rozwojowych 

człowieka 

• charakteryzuje okres 

wieku dorosłego i okres 

starości 

• porównuje 

funkcjonowanie 

organizmu 

w poszczególnych 

okresach życia 

• wykonuje oś czasu 

przedstawiającą 

okresy życia 

człowieka 

8.3 

78 57. Dojrzewanie 

czasem wielkich 

zmian 

• wymienia przykłady 
zmian 

w organizmie 

świadczących 

o rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u osoby 

własnej płci 

• wymienia zmiany 

fizyczne zachodzące 

w okresie 

dojrzewania 

u dziewcząt oraz 

chłopców 

• wymienia cechy 

wspólne 

dojrzewania 

dziewcząt 

i chłopców 

• omawia zmiany 

w psychice, jakie 

towarzyszą okresowi 

dojrzewania 

• uzasadnia, dlaczego 

w okresie dojrzewania 

trzeba szczególnie dbać 

o swój organizm 

• wyszukuje 

informacje na temat 

hormonów 

płciowych 

i ich roli w różnych 

okresach życia 

człowieka 

8.4 

79 58. Problemy 

wieku 

dojrzewania 

• wymienia przykłady 

niewłaściwych 

zachowań nastolatków 

• podaje cechy dobrego 

kolegi i przyjaciela 

• omawia przykłady 

sytuacji, w których 

należy nie poddawać 

się presji otoczenia 

• prezentuje właściwe 

zachowanie asertywne 

w wybranej sytuacji 

• wyjaśnia, dlaczego 

w okresie dojrzewania 

młodzi ludzie ulegają 

złym wpływom 

otoczenia 

• określa, na czym 

polega zachowanie 

asertywne 

• uzasadnia konieczność 

zachowań asertywnych 

w przypadku presji 

otoczenia 

• wyjaśnia na 

przykładach, na 

czym polega 

empatia  

• proponuje sposoby 

reagowania na 

przemoc psychiczną 

i fizyczną 

9.12 

80 59. Podsumowanie działu: Poznajemy etapy rozwoju człowieka 
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DZIAŁ VIII. OBSERWUJEMY ZMIANY W ŚRODOWISKU 
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PP 

82 60. Pyły 

i gazy 

w powietrzu 

• wymienia 4 główne 

źródła 

zanieczyszczeń 

powietrza 

• wymienia 2, 3 skutki 

zanieczyszczenia 

powietrza dla zdrowia 

ludzi 

• wymienia skutki 

tworzenia się kwaśnych 

opadów 

• wymienia skutki 

zanieczyszczenia 

powietrza dla gleby, 

roślin i wody 

• wyjaśnia, jaką 

funkcję pełnią gazy 

cieplarniane 

• opisuje proces tworzenia 

się efektu cieplarnianego 

• prowadzi 

samodzielnie 

pomiary 

zanieczyszczeni

a powietrza 

w swojej okolicy 

5.1, 

5.5 

83 61. Zanieczyszczone 

wody 

• Wymienia 2, 3 źródła 

zanieczyszczenia 

wody 

• wymienia 2, 3 skutki 

zanieczyszczenia 

wody 

• opisuje sposoby 

przedostawania się 

zanieczyszczeń do 

wody 

• omawia wpływ 

ścieków na 

zanieczyszczenie 

wody 

• określa wpływ 

detergentów na 

środowisko 

• omawia wpływ 

zanieczyszczeń wody 

na zdrowie człowieka 

• wymienia sposoby 

oczyszczania wód 

• uzasadnia 

konieczność 

działań na rzecz 

czystości wód 

5.5, 

6.7 

84 62. Zanieczyszczone 

gleby 

• wymienia 2, 3 

źródła 

zanieczyszczenia 

gleby 

• wymienia 2, 3 skutki 

zanieczyszczenia 

gleby 

• opisuje wpływ 

przemysłu, 

transportu i rolnictwa 

na zanieczyszczenia 

gleby 

• omawia sposoby 

przedostawania się 

zanieczyszczeń do 

gleby 

• określa wpływ 

zanieczyszczenia gleby 

na środowisko 

• podaje przykłady 

własnych działań 

powodujących 

zmniejszenie 

zanieczyszczenia gleby 

• podaje sposoby 

zmniejszania 

zanieczyszczeń gleby 

• uzasadnia konieczność 

działań na rzecz 

zmniejszenia 

zanieczyszczeń gleby 

• wymienia miejsca 
w Polsce 

o największym 

stopniu 

zanieczyszczenia 

gleby 

5.5, 

6.7 

85 63. Wpływ 

czynników 

środowiska na 

substancje 

• wymienia substancje 

najczęściej wyrzucane 

przez ludzi 

• podaje sposoby 

zmniejszenia 

zanieczyszczeń 

• opisuje, na czym 

polega korozja 

substancji 

• wyjaśnia, jak gleba 

wpływa na substancje 

• omawia wpływ wody 

i temperatury na 

substancje 

• wykazuje doświadczalnie 

wpływ gleby, powietrza 

i wody na substancje 

• wyjaśnia, dlaczego 

w celu ochrony metali 

przed korozją pokrywa 

się je farbą 

• wymienia 

przykładowe czasy 

rozkładu różnych 

substancji 

znajdujących się na 

wysypiskach 

6.7 
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PP 

86 

87 

Uczeń w działaniu: 

Analizuję przyczyny 

i skutki 

zanieczyszczeń 

środowiska 

• uzasadnia, dlaczego 

dzikie wysypiska są 

niebezpieczne dla 

organizmów 

• wykonuje 

doświadczenie 

zgodnie z instrukcją 

• bada wpływ 

zanieczyszczeń 

środowiska na rośliny 

• odczytuje 

informacje ze 

schematu i mapy 

• analizuje schematy 

oraz mapy 

przedstawiające stan 

środowiska 

przyrodniczego 

w Polsce i wyciąga 

wnioski 

• określa skutki 

zanieczyszczeń wody, 

gleby i powietrza 

• ocenia stopień 

degradacji 

środowiska 

w swojej okolicy 

6.6 

88 64. Problem 

odpadów w moim 

otoczeniu 

• wymienia rodzaje 

odpadów, które trafiają 

do kosza 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

należy segregować 

odpady 

• wymienia odpady 

niebezpieczne 

• określa, jak z nimi 
postępować 

• wyjaśnia, dlaczego 

odpady są szkodliwe 

• określa cele 

segregacji odpadów 

• wymienia korzyści 
recyklingu 

• proponuje sposoby 

zmniejszania odpadów 

opakowaniowych w swoim 

domu 

• ocenia poziom 

segregacji odpadów 

w swojej 

miejscowości 

6.8 

89 65. Stan 

środowiska w mojej 

okolicy 

• podaje przykłady 

pozytywnych 

i negatywnych 

zmian w najbliżej 

okolicy 

• wymienia przyczyny 

wycinania lasów 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób człowiek 

zmienia formy terenu 

• wyjaśnia, dlaczego 

człowiek zmienia bieg 

rzek 

• proponuje sposoby 

poprawy stanu 

środowiska 

najbliższej okolicy 

5.4 

90 

91 

Zajęcia terenowe: 

Zanieczyszczenia 

środowiska 

w najbliższym 

otoczeniu 

• prowadzi obserwacje 

zgodnie z instrukcją 

• współpracuje w grupie 

• przedstawia wyniki 

obserwacji w formie 

rysunku lub opisu 

• analizuje wyniki 

prowadzonych 

obserwacji 

• samodzielnie 

formułuje wnioski 

z prowadzonych 

badań 

• prowadzi 

samodzielnie 

pomiary 

zanieczyszczenia 

powietrza 

w swojej okolicy 

• analizuje wyniki 

i wyciąga 

wnioski 

5.1 
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PP 

92 66. Działania na 

rzecz przyrody 

• wymienia działania na 

rzecz przyrody, które 

każdy może podjąć we 

własnym domu 

• wymienia działania na 

rzecz przyrody, które 

można podjąć dla 

szkoły, swego osiedla, 

okolicy 

• wskazuje sposoby 

życia w zgodzie 

z przyrodą 

• ocenia swoją postawę 

i porównuje z postawą 

świadomego 

konsumenta 

• podaje przykłady 

ekologicznego 

stylu życia 

5.2 

5.3 

93 67. Formy ochrony 

przyrody w Polsce 

• wymienia zasady 

zachowania się na 

obszarach chronionych 

• wymienia przykłady 2, 

3 parków narodowych 

w Polsce 

• wymienia formy 

ochrony przyrody 

• podaje przykłady 

gatunków chronionych 

w Polsce 

• wyjaśnia, jakie 

elementy przyrody 

mogą być pomnikami 

przyrody 

• podaje różnice 

miedzy parkiem 

narodowym 

i parkiem 

krajobrazowym 

• uzasadnia, dlaczego 

wprowadzono prawne 

formy ochrony przyrody 

• wymienia zasady 

ochrony gatunkowej 

w Polsce 

• opisuje walory 

przyrodnicze 

wybranego 

rezerwatu lub 

parku narodowego 

7.4 

94 68. Obszary 

chronione 

w najbliższej 

okolicy 

• rozpoznaje 3 gatunki 

ptaków w swojej 

okolicy 

• wymienia 3 cenne 

przyrodniczo obszary 

w najbliższej okolicy 

• wyjaśnia, czym jest 

program Natura 2000 

• wskazuje 2 przykłady 

siedlisk i gatunków 

włączonych do sieci 

Natura 2000 

• interpretuje mapę 

obszarów Natura 2000 

• prezentuje na 

forum klasy 

informacje 

o wybranym 

obszarze 

Natura 2000 

7.4 

95 69. Podsumowanie działu: Obserwujemy zmiany w środowisku 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE – KLASA VI 

Nr 

lekcji 

Temat  

w podręczniku 

Wymagania podstawowe 

 

Wymagania ponadpodstawowe  

Konieczne 

(dopuszczający) 

Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczny) 

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

Dopełniające 

(bardzo dobry) 

Uczeń: 

Wykraczające 

(celujący) 

Uczeń: 

PP 

I. Wędrujemy po Europie 

1 1. Polska na mapie 

Europy 
• lokalizuje Polskę na 

mapie Europy;  

• wskazuje granice Polski 

• odczytuje z wykresu 

nazwy państw Europy 

mających większą 

powierzchnię i więcej 

ludności od Polski; 

• opisuje przebieg granic 

Polski 

• wymienia korzyści 

wynikające z 

położenia Polski w 

środkowej części 

Europy; 

• na podstawie 

wykresów opisuje 

pozycję Polski pod 

względem wielkości 

powierzchni i liczby 

ludności na tle 

wybranych państw 

Europy 

• pokazuje na mapie 

skrajne punkty położenia 

Polski; 

• wymienia korzyści 

płynące z członkostwa 

Polski w Unii 

Europejskiej 

• wymienia przykłady 

inwestycji w Polsce 

realizowanych z 

funduszy unijnych 

7.6 

2 2. Państwa 

sąsiadujące z Polską 
• wskazuje na mapie 

politycznej Europy 

państwa graniczące z 

Polską; 

• wymienia stolice 

sąsiadów Polski 

• opisuje położenie 

poszczególnych państw 

sąsiadujących z Polską;  

• wymienia śródlądowe 

państwa sąsiadujące z 

Polską 

 

• na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej 

opisuje 

ukształtowanie 

powierzchni państw 

sąsiadujących z 

Polską 

• prezentuje krótkie 

informacje o wybranym 

państwie sąsiadującym z 

Polską  

 

• na podstawie 

danych liczbowych 

(powierzchnia, 

liczba ludności) 

porównuje ze sobą 

kraje sąsiadujące z 

Polską 

7.6 

3 3. Z wizytą w 

stolicach naszych 

sąsiadów 

 

• lokalizuje na mapie 

Europy stolice państw 

sąsiadujących z Polską 

 

• wymienia przynajmniej 

jedną atrakcję 

turystyczną każdej 

stolicy państw 

sąsiadujących z Polską   

• wymienia 

przynajmniej jeden 

zabytek każdej stolicy 

naszych sąsiadów 

• proponuje odwiedzenie 

stolic naszych sąsiadów: 

położenie, najciekawsze 

miejsca i obiekty 

• opracowuje i 

prezentuje trasę 

wycieczki do stolic 

sąsiadów Polski 

7.6 

4 4. W strefie 

śródziemnomorskiej  

 

• wskazuje na mapie 

obszary krajobrazu 

śródziemnomorskiego; 

• odczytuje z wykresu 

przebieg opadów 

• na podstawie 

klimatogramu opisuje 

cechy klimatu 

śródziemnomorskiego;  

• wskazuje cechy 

klimatu korzystne dla 

turystów 

odwiedzających kraje 

śródziemnomorskie; 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

rośliny przystosowały się 

do klimatu 

śródziemnomorskiego;  

• wyjaśnia, dlaczego 

w rejonie 

śródziemnomorskim 

nie padają deszcze 

7.7 



 

 

atmosferycznych w ciągu 

roku; 

• wymienia po 2−3 gatunki 

roślin i zwierząt 

śródziemnomorskich 

• lokalizuje na mapie 

państwa europejskie 

leżące nam Morzem 

Śródziemnym; 

• rozpoznaje gatunki 

roślin i zwierząt, które 

można spotkać w strefie 

śródziemnomorskiej 

• wyjaśnia pojęcie: 

makia  

 

• charakteryzuje krajobraz 

śródziemnomorski; 

• opisuje działalność 

wulkanów i ich skutki 

5 5. W kolebce 

europejskiej 

cywilizacji  

 

• wymienia trzy rośliny 

uprawiane w na obszarze 

śródziemnomorskim;  

• wskazuje na mapie 

państwa chętnie 

odwiedzane przez 

turystów 

 

• wyjaśnia, dlaczego 

obszary położone nad 

Morzem Śródziemnym 

są chętnie odwiedzane 

przez turystów;  

• wymienia atrakcje 

turystyczne tego 

regionu 

 

• wyjaśnia, dlaczego 

strefa 

śródziemnomorska 

nazywana jest 

kolebką cywilizacji 

europejskiej;  

• wymienia trzy zabytki 

cywilizacji we 

Włoszech i Grecji 

 

• wymienia czynniki, które 

przyczyniły się do 

przekształcenia 

pierwotnego krajobrazu 

śródziemnomorskiego; 

• określa skutki rozwoju 

turystyki w strefie 

śródziemnomorskiej 

• prezentuje w 

dowolnej formie 

(np. multimedialnej, 

pokaz 

produktów,…) 

owoce i przetwory 

sprowadzane do 

Polski z krajów 

śródziemnomorskic

h 

7.7 

6 6. Na alpejskich 

szlakach 

 

• na mapie 

ogólnogeograficznej 

Europy lokalizuje Alpy; 

• wymienia cechy 

krajobrazu alpejskiego 

 

• rozróżnia na 

ilustracjach zwierzęta 

krajobrazu alpejskiego; 

• wyjaśnia, dlaczego w 

Alpach można uprawiać 

sporty zimowe przez 

cały rok 

 

 

• opisuje etapy 

tworzenia się 

lodowców górskich;  

• wyjaśnia pojęcie: 

granica (linia) 

wiecznych śniegów 

 

• opisuje piętra roślinności 

Alp; 

• wyjaśnia, dlaczego 

budowa dróg w Alpach 

jest trudna i w jaki 

sposób ten problem jest 

rozwiązywany 

• na podstawie 

informacji z 

różnych źródeł 

prezentuje krajobraz 

wysokogórski Alp 

7.7 

7 7. W krajach Europy 

Północnej 

 

• pokazuje na mapie 

Europę Północną i 

odczytuje z mapy kraje, 

które do niej należą; 

• na podstawie ilustracji 

wymienia przynajmniej 

jedną cechę krajobrazów 

wybranych państw 

Europy Północnej 

 

• pokazuje na mapie 

Półwysep 

Skandynawski; 

• przyporządkowuje 

wybrane krajobrazy do 

odpowiedniego państwa 

• opisuje krajobraz 

polodowcowy 

Finlandii i Norwegii; 

• wskazuje walory 

turystyczne 

poszczególnych 

państw Europy 

Północnej 

• wyjaśnia pojęcia: fiord, 

field, gejzer; 

• planuje wycieczkę 

turystyczno- 

krajoznawczą po krajach 

Europy Północnej 

• na podstawie 

informacji z 

różnych źródeł 

prezentuje na forum 

krajobrazy 

wybranych państw 

Europy Północnej 

7.6 



 

 

8, 9 Uczeń w działaniu: 

Planuję podróże po 

Europie 

• pokazuje na mapie 

ogólnogeograficznej 

poznane państwa i 

krajobrazy Europy; 

• wymienia walory 

krajobrazu 

śródziemnomorskiego i 

alpejskiego 

• na podstawie opisów 

rozpoznaje państwa 

sąsiadujące z Polska; 

• na podstawie map 

krajobrazowych opisuje 

krajobrazy wybranych 

państw 

 

• na podstawie map 

tematycznych 

charakteryzuje 

poznane państwa 

Europy: położenie, 

różnorodność 

krajobrazów, atrakcje 

turystyczne 

• wyznacza trasę wycieczki 

po Europie zgodnie z 

instrukcją 

• planuje trasę rejsu 

rzekami od Morza 

Bałtyckiego do 

Morza Czarnego; 

• wymienia nazwy 

rzek i państw, 

przez które 

prowadzi rejs 

 

 

10 
8. Podsumowanie działu I. Wędrujemy po Europie  

11 
Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu I  

II. Poznajemy planetę Ziemię 

12 9. Planeta Ziemia i jej 

model globus 

 

• opisuje kształt Ziemi; 

• wskazuje na globusie 

biegun północny i 

półdniowy 

• opisuje budowę 

globusa; 

• odczytuje z ryciny 

wymiary Ziemi: obwód 

i średni promień 

• wymienia dowody na 

kulistość Ziemi; 

• wyjaśnia, czym jest oś 

ziemska i pokazuje ją 

na globusie 

• wyjaśnia, czym jest 

geoida; 

• podaje podstawowe 

wymiary Ziemi 

• prezentuje 

przynajmniej jedną 

historię poznawania 

kształtu i rozmiarów 

Ziemi 

11.1 

13 10. Od bieguna do 

bieguna najkrótszą 

drogą 

 

• pokazuje na globusie i 

mapie południki; 

• opisuje ich kształt, podaje 

długość i kierunki jakie 

wyznaczają; 

• pokazuje półkulę 

wschodnią i zachodnią 

• wskazuje na globusie 

południk 0° i południk 

180°;  

• wymienia cechy 

południków 

 

• odczytuje na globusie 

i mapie wartości 

południków 

przechodzących przez 

podane miejsca na 

Ziemi 

• wyjaśnia, do czego służą 

południki; 

• określa długość 

geograficzną podanego 

miejsca na kuli ziemskiej 

(wartość południka i 

półkulę) 

• na podstawie 

podanych wartości 

długości 

geograficznej 

wskazuje miejsca na 

Ziemi 

12.1, 

12.2 

14 Zajęcia terenowe: 

Wyznaczanie 

miejscowego 

południka 

• wyznacza za pomocą 

gnomonu i kompasu 

kierunek północny; 

• rysuje linie łącze kierunki 

północ–południe 

• opisuje cechy 

narysowanych 

południków 

• wyjaśnia, dlaczego 

narysowane południki 

nazwane są 

południkami 

miejscowymi 

• wyznacza południk 

miejscowy w swoim 

miejscu zamieszkania i 

opisuje kolejne czynności 

• określa inne 

sposoby 

wyznaczania 

południka 

miejscowego 

12.1, 

12.2 

15 11. Wzdłuż równika i 

równoleżników 

 

• pokazuje na globusie i 

mapie równik i 

równoleżniki; 

• opisuje ich kształt i 

podaje kierunki jakie 

wyznaczają; 

• wymienia cechy 

równoleżników; 

• wyznacza za globusie i 

mapach kierunki 

główne, korzystając z 

południków i 

równoleżników  

• odczytuje na globusie 

i mapie wartości 

równoleżników 

przechodzących przez 

podane miejsca na 

Ziemi 

• wyjaśnia, do czego służą 

równoleżniki; 

• określa szerokość 

geograficzną podanego 

miejsca na kuli ziemskiej 

(wartość równoleżnika i 

półkulę) 

• określa współrzędne 

geograficzne 

wybranych miejsc 

na kuli ziemskiej 

12.1, 

12.2 



 

 

• pokazuje półkulę 

północną i południową 

 

16 12. Kontynenty na 

czterech półkulach 

 

• wymienia nazwy 

wszystkich kontynentów; 

• pokazuje kontynenty na 

mapie i globusie 

• określa półkule, na 

których leżą 

poszczególne 

kontynenty; 

• odczytuje z danych 

liczbowych wielkość 

poszczególnych 

kontynentów 

• wskazuje na mapie 

granice między 

poszczególnymi 

kontynentami; 

• na podstawie mapy 

ogólnogeograficznej 

opisuje rzeźbę 

powierzchni 

kontynentów 

• ocenia rozmieszczenie 

kontynentów na Ziemi, 

podając półkule, gdzie 

zdecydowanie jest więcej 

lądów;  

• pokazuje na mapie 

największe wyspy 

należące do 

poszczególnych 

kontynentów 

• prezentuje na forum 

klasy informacje o 

wybranym 

kontynencie 

12.1, 

12.2 

17 13. Oceany wokół 

kontynentów 

 

• wymienia nazwy 

wszystkich oceanów; 

• lokalizuje oceany na 

mapie i globusie;  

• określa półkule na 

których leżą 

• opisuje położenie 

oceanów względem 

poszczególnych 

kontynentów;  

• odczytuje z danych 

liczbowych wielkość 

poszczególnych 

oceanów 

• wskazuje na mapie 

umowne granice 

między 

poszczególnymi 

oceanami; 

• pokazuje na 

schemacie formy 

rzeźby dna oceanów i 

wyjaśnia ich 

znaczenie (rów 

oceaniczny, grzbiet 

oceaniczny) 

• lokalizuje na mapie 

formy rzeźby dna 

oceanów i podaje ich 

nazwy; 

• wyjaśnia pojęcia: ocean, 

cieśnina, szelf 

• prezentuje na forum 

klasy informacje o 

rzeźbie dna 

oceanicznego 

wybranego oceanu 

12.1, 

12.2 

18 14. Życie w morzach 

i oceanach 

 

 

• wymienia strefy życia 

 w morzach i oceanach; 

• wymienia 4−5 

organizmów morskich; 

• omawia przystosowania 

ryb do życia w morzu 

• omawia warunki 

świetlne panujące w 

poszczególnych 

strefach;  

• wyjaśnia co to jest 

plankton; 

• rozpoznaje 

charakterystyczne 

organizmy mórz i 

oceanów; 

• przyporządkowuje po 

2−3 organizmy do 

każdej strefy życia 

• wymienia czynniki 

wpływające na życie 

organizmów 

morskich; 

• porównuje warunki 

życia w 

poszczególnych 

strefach mórz i 

oceanów; 

• omawia 

przystosowania w 

budowie zewnętrznej 

wybranych 

organizmów morskich 

do życia na różnych 

głębokościach 

• opisuje przystosowania 

kilku wybranych 

organizmów morskich 

do życia w 

poszczególnych strefach 

mórz i oceanów 

• opracowuje 

prezentację 

multimedialną na 

temat Niezwykłe 

piękno raf 

koralowych lub 

metaplan Co 

zrobić, aby 

ratować rafy 

koralowe? i 

prezentuje na 

forum klasy 

12.3, 

4.10 



 

 

 

19  15. Znaczenie 

oceanów  

 

• wymienia zasoby mórz i 

oceanów, z których 

korzysta człowiek 

• uzasadnia, dlaczego 

ludzie chętnie 

wypoczywają nad 

morzem 

• omawia rolę oceanów 

jako szlaków 

transportowych 

• określa wpływ oceanów 

na warunki życia na 

naszej planecie; 

• wymienia zagrożenia dla 

człowieka ze strony mórz 

i oceanów 

• przygotuje 

informacje na 

temat limitów 

połowów ryb i 

innych zwierząt 

morskich; 

• wyszukuje 

informacje na 

temat przyczyn 

i skutków 

wystąpienia fal 

tsunami 

W.I, 

5.3, 

5.5 

20 16. Wielkie podróże i 

odkrycia 

geograficzne  

 

• wymienia dwie 

przyczyny wielkich 

odkryć geograficznych; 

•  wymienia nazwiska 

wielkich żeglarzy 

Kolumba i Magellana i 

ich odkrycia 

• omawia trasę wyprawy 

Krzysztofa Kolumba i 

Ferdynanda Magellana, 

korzystając z mapy 

świata; 

• określa znaczenie tych 

wypraw; 

• wymienia nazwy 

przypraw korzennych 

 

• wymienia cele 

wypraw morskich w 

XV wieku; 

• omawia poszukiwania 

drogi morskiej do 

Indii i znaczenie 

wypraw Vasco da 

Gama 

 

• określa skutki wielkich 

odkryć geograficznych 

• wyszukuje i 

opracowuje 

informacje na temat 

polskich 

odkrywców i 

badaczy znanych na 

całym świecie 

12.4 

20, 

21 

Uczeń w działaniu: 

Lokalizuję miejsca na 

Ziemi  

 

• wyznacza na modelu 

południki i 

równoleżniki;  

• lokalizuję na mapie 

świata kontynenty i 

oceany 

 

• określa cechy 

południków i 

równoleżników; 

• określa półkule, na 

których są położone 

wybrane miejsca na 

Ziemi 

 

• korzystając ze skali i 

globusa, oblicza 

obwód Ziemi; 

• rozpoznaje 

kontynenty według 

ich kształtów 

 

• określa położenie miejsc 

na Ziemi na podstawie 

podanych szerokości i 

długości geograficznej 

• określa szerokość i 

długość 

geograficzną 

wybranych miast na 

Ziemi 

12.1, 

12.2 

22 17. Podsumowanie działu II. Poznajemy planetę Ziemię 

23 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu II  

III. Poznajemy skutki ruchów Ziemi 

24 18. Wstrzymał 

Słońce, ruszył Ziemię 

• wymienia ważne 

wydarzenia z życia i 

• wyjaśnia pojęcia: 

gwiazda, planeta, 

gwiazdozbiór; 

• wskazuje różnice 

między gwiazdami a 

planetami; 

• ocenia rolę odkrycia 

Mikołaja Kopernika 

• prezentuje na forum 

klasy informacje o 

różnych dziedzinach 

11.3 



 

 

 pracy Mikołaja 

Kopernika; 

• opisuje założenia 

heliocentrycznej teorii 

Mikołaja Kopernika 

• odróżnia geocentryczną 

i heliocentryczną teorie 

budowy Wszechświata 

 

• parafrazuje 

powiedzenie o 

Mikołaju Koperniku:  

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię, polskie go 

wydało plemię 

 

działalności 

Mikołaja Kopernika 

25 19. Planety w 

Układzie Słonecznym 

 

• wyjaśnia, czym jest 

Układ Słoneczny; 

• wymienia planety Układu 

Słonecznego 

• dzieli planety na 

skaliste i gazowe; 

• wymienia w kolejności 

planety Układu 

Słonecznego 

• na podstawie opisu 

rozpoznaje ciała 

niebieskie; 

• odczytuje z danych 

liczbowych 

informacje o 

planetach 

• wskazuje różnice między 

planetoidami a 

meteorami; 

• opisuje poszczególne 

planety, korzystając z 

danych liczbowych i 

ilustracji Układu 

Słonecznego 

• przedstawia 

ciekawostki na 

temat wybranych 

planet Układu 

Słonecznego 

11.2 

26 20. Zmiany dnia i 

nocy na Ziemi 

 

 

• demonstruje na globusie 

ruch obrotowy Ziemi; 

• podaje kierunek i czas 

obrotu Ziemi wokół 

własnej osi; 

• wskazuje dzień i noc jako 

skutek ruchu obrotowego 

Ziemi 

• na wybranym 

przykładzie wskazuje 

miejsca, gdzie 

wcześniej wschodzi 

Słońce; 

• wymienia trzy 

następstwa ruchu Ziemi 

wokół własnej osi 

 

• wyjaśnia zależność 

między ruchem 

obrotowym Ziemi a 

występowaniem dni i 

nocy; 

• wskazuje 

„obserwowane”  

przykłady dowodzące, 

że jest ruch obrotowy 

Ziemi 

• oblicza różnicę czasu 

wschodu i zachodu 

Słońca między 

wschodnimi i zachodnimi 

krańcami Polski; 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

występowanie dni i nocy 

wpływa na życie ludzi, 

roślin i zwierząt 

 

• oblicza, o ile stopni 

obróci się Ziemi w 

ciągu 1 godziny; 

• oblicza czas obrotu 

Ziemi o 1° długości 

geograficznej 

11.6, 

11.7, 

11.8 

27 21. Różnice czasu na 

Ziemi 

 

• na podstawie mapy stref 

czasowych odczytuje 

godzinę (czas) dla 

wybranych miejsc na kuli 

ziemskiej 

• korzysta z map 

czasowych w Europie, 

odczytuje strefę 

czasową, w której leży 

Polska 

• wyjaśnia, dlaczego 

utworzono strefy 

czasowe na Ziemi 

 

• oblicza różnicę czasu 

miejscowego miedzy 

danymi miejscami 

• wyjaśnia, czym jest 

czas urzędowy i 

dlaczego go 

wprowadzono  

11.6, 

11.7, 

11.8 

28 22. Zmiany pór roku 

na Ziemi  

• demonstruje za pomocą 

lampki i globusa ruch 

obiegowy Ziemi; 

• podaje drogę i czas 

obiegu Ziemi wokół 

Słońca; 

• wskazuje pory roku jako 

skutek ruchu obrotowego 

Ziemi 

• na podstawie 

planiglobów opisuje 

oświetlenie Ziemi przez 

Słońce w dniach 

równonocy; 

• podaje daty rozpoczęcia 

kalendarzowych pór rok 

i miejsca górowania 

Słońca w zenicie w tych 

dniach 

• wymienia trzy 

następstwa ruchu 

obiegowego Ziemi;  

• na podstawie 

planiglobów opisuje 

oświetlenie Ziemi 

przez Słońce w 

dniach przesileń 

  

• wyjaśnia, dlaczego w 

Polsce dni są dłuższe 

latem na północy, a zimą 

na południu kraju; 

• wyjaśnia zależność 

między ruchem 

obiegowym Ziemi a 

rokiem przestępnym 

 

• oblicza różnice 

długości dni między 

wybranymi 

miejscowościami w 

Polsce 

11.8 



 

 

29 23. Różne 

oświetlenie i ogrzanie 

Ziemi 

 

 

• na globusie i mapie 

pokazuje zwrotnik Raka, 

zwrotnik Koziorożca i 

koła podbiegunowe; 

• na schemacie odczytuje 

nazwy stref oświetlenia 

Ziemi 

• wymienia nazwy i 

określa położenie 

poszczególnych stref 

oświetlenia Ziemi;  

• charakteryzuje strefę 

oświetlenia Ziemi, w 

której leży Polska 

• opisuje oświetlenie i 

ogrzanie 

poszczególnych stref 

oświetlenia Ziemi;  

• uzasadnia 

nierównomiernie 

oświetlenie i 

ogrzewanie 

powierzchni Ziemi 

przez Słońce 

 

• wyjaśnia, dlaczego za 

kołami podbiegunowymi 

występują dni i noce 

polarne; 

• porównuje oświetlenie i 

ogrzanie Ziemi z 

wysokością Słońca w 

południe 

• opisuje wpływ 

zróżnicowania 

oświetlenia i 

ogrzania 

powierzchni Ziemi 

na życie 

organizmów i 

gospodarkę 

człowieka 

11.8 

30, 

31 

Uczeń w działaniu: 

Poznaję praktyczne 

skutki ruchów Ziemi  

 

• na podstawie schematu 

(ruch obrotowy Ziemi − 

dzień i noc) określa 

pory doby w wybranych 

miejscach na Ziemi; 

• korzysta z mapy stref 

czasowych Europy do 

odczytywania godziny 

w danej strefie 

 

• rozróżnia skutki ruchu 

obrotowego i 

obiegowego Ziemi; 

• na podstawie ilustracji 

opisuje oświetlenia 

Ziemi w 

poszczególnych porach 

roku 

 

• korzysta z mapy stref 

czasowych świata do 

odczytywania czasu 

(godziny) w danej 

strefie; 

• oblicza różnicę czasu 

słonecznego 

(miejscowego) 

 

• oblicza godzinę czasu 

miejscowego wybranych 

miejsc na Ziemi 

• proponuje, w jaki 

sposób można w 

ciągu jednej doby 

powitać parokrotnie 

Nowy Rok 

11.6, 

11.7, 

11.8 

32 24. Podsumowanie działu III. Poznajemy skutki ruchów Ziemi  

33 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu III 

IV. Odkrywamy krajobrazy strefy gorącej 

34 25. Deszcze zenitalne 

w wilgotnym lesie 

równikowym 

 

• pokazuje na mapie 

krajobrazowej strefę 

wilgotnych lasów 

równikowych; 

• wymienia kontynenty, na 

których występują 

wilgotne lasy równikowe;  

• wymienia dwie cechy 

klimatu strefy lasów 

równikowych 

• wskazuje na mapie 

największe obszary 

zajmowane przez 

wilgotne lasy 

równikowe; 

• odczytuje z 

klimatogramu przebieg 

temperatury powietrza i 

opadów 

atmosferycznych w 

ciągu roku 

 

• wyjaśnia, dlaczego w 

wilgotnych lasach 

równikowych padają 

deszcze zenitalne;  

• opisuje krajobraz 

wilgotnych lasów 

równikowych 

• określa zależności 

między klimatem a 

krajobrazem wilgotnego 

lasu równikowego;  

• wyjaśnia, dlaczego w 

lesie równikowym łatwo 

zabłądzić 

 

• opisuje wielkie 

rzeki przepływające 

przez lasy 

równikowe i ich rolę 

13.1, 

13.2, 

13.3,

13.4 



 

 

35 26. Wśród roślin i 

zwierząt wilgotnych 

lasów równikowych 

 

• wymienia po 2−3 gatunki 

zwierząt wilgotnego lasu 

równikowego; 

• wymienia 

charakterystyczne grupy 

roślin tego lasu 

•  uzasadnia, dlaczego las 

równikowy ma 

piętrową budowę; 

• wymienia cechy drzew 

wyższych pięter lasu; 

• rozpoznaje 

charakterystyczne 

zwierzęta i rośliny lasu 

równikowego 

 

• przyporządkowuje 

organizmy do 

poszczególnych pięter 

lasu; 

• omawia 

przystosowania 

wybranych zwierząt 

do warunków 

panujących w lesie 

równikowym; 

• wyjaśnia pojęcie 

epifity; 

• omawia 

przystosowania 

epifitów do życia w 

wilgotnym lesie 

równikowym 

 

• uzasadnia, dlaczego w 

lesie równikowym jest 

uboga warstwa runa 

leśnego; 

• wymienia przykłady 

współzależności między 

składnikami krajobrazu a 

rozmieszczeniem roślin i 

zwierząt lasów 

równikowych 

 

• wyszukuje 

informacje na temat 

przystosowań 

przedstawicieli 

różnych grup 

zwierząt do życia w 

lesie równikowym 

 

 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

36 27. Życie ludzi w 

wilgotnym lesie 

równikowym  

 

• opisuje życie Pigmejów 

mieszkających w 

wilgotnym lesie 

równikowym; 

• podaje przykłady roślin 

uprawianych w lesie 

równikowym 

• wymienia rdzennych 

mieszkańców 

wilgotnych lasów 

równikowych Afryki i 

Ameryki Południowej; 

• opisuje główne ich 

zajęcia 

• opisuje utrudnienia 

życia mieszkańców 

wilgotnego lasu 

równikowego; 

• wymienia plantacje 

jakie zakłada się w 

wilgotnym lesie 

równikowym 

• wyjaśnia, dlaczego w 

lasach równikowych 

zakłada się plantacje;  

• przedstawia produkty 

roślinne, które można 

kupić w Polsce, 

pochodzące z lasu 

równikowego 

• na podstawie 

informacji w 

różnych źródłach 

prezentuje życie 

ludzi w lasach 

równikowych 

Borneo 

 

 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

 13.4 

37  28. W porze suchej i 

deszczowej na 

sawannie 

 

• pokazuje na mapie 

krajobrazowej strefę 

sawanny; 

• wymienia kontynenty na 

których występuje 

sawanna;  

• wymienia dwie cechy 

klimatu 

charakterystyczne dla 

sawanny 

• odczytuje z 

klimatogramu przebieg 

temperatury powietrza i 

opadów 

atmosferycznych w 

ciągu roku;  

• na podstawie zdjęć 

opisuje wygląd 

sawanny w porze 

suchej i deszczowej 

• wymienia różne 

krajobrazy sawanny;  

• na podstawie zdjęć 

opisuje wygląd 

sawanny parkowej i 

ciernistej 

 

• wskazuje zależności 

między klimatem a 

różnorodnością 

krajobrazów sawanny od 

strefy lasów 

równikowych do 

zwrotnika Raka 

 

• opisuje region 

Sahelu: lokalizacja, 

warunki 

klimatyczne, 

przyczyny głodu 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 



 

 

38 29. Na ścieżkach 

antylop wśród 

wysokich traw 

 

• wymienia po 2−3 

przykłady zwierząt i 

roślin typowych dla 

strefy sawanny; 

• omawia przystosowania 

wybranego organizmu do 

życia na sawannie 

 

• rozpoznaje 

charakterystyczne 

rośliny i zwierzęta 

sawanny; 

• wyjaśnia, jak zmienia 

się życie organizmów 

sawanny z nastaniem 

pory suchej 

• wymienia 

przystosowania roślin 

sawanny do 

przetrwania pory 

suchej; 

• określa 

przystosowania 

wybranych zwierząt 

roślinożernych i 

mięsożernych do 

życia na sawannie 

 

• podaje przykłady 2−3 

łańcuchów 

pokarmowych na 

sawannie; 

• omawia wpływ 

czynników środowiska 

na rozmieszczenie 

organizmów na 

sawannie 

 

• wskazuje na mapie 

Afryki przebieg 

wędrówek zwierząt 

sawanny w Parku 

Narodowym 

Serengeti; 

• określa przyczyny i 

skutki migracji 

zwierząt sawanny 

 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

39 30. Życie ludzi na 

sawannie w Afryce 

 

• opisuje główne zajęcia 

mieszkańców sawanny; 

• podaje przykłady roślin 

uprawianych na 

sawannie;  

• wymienia największe 

problemy ludzi 

zamieszkujących 

sawannę 

• wymienia rdzennych 

mieszkańców sawanny 

Afryki; 

• wymienia zwierzęta 

hodowlane na sawannie 

 

• określa przyczyny 

chorób ludności 

sawanny i 

koczowniczego trybu 

życia;  

• opisuje, w jaki sposób 

ludność sawanny 

pokonuje problemy 

związane z 

niedostatkiem wody 

• proponuje sposoby 

pomocy ludności 

sawanny w pokonywaniu 

ich problemów; 

• charakteryzuje 

współczesne safari na 

sawannie 

• na podstawie 

informacji w 

różnych źródłach 

prezentuje na forum 

klasy życie 

mieszkańców 

Sudanu 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

40 31. W upale i 

podczas suszy na 

pustyni  

 

• pokazuje na mapie 

obszary największych 

pustyń; 

• wymienia kontynenty na 

których występują 

pustynie;  

• odczytuje z wykresu 

temperaturę powietrza i 

wielkość opadów 

atmosferycznych w 

strefie pustyń 

 

• odczytuje na mapie 

nazwy największych 

pustyń na kuli 

ziemskiej;  

• opisuje zmiany pogody 

w ciągu doby na 

pustyniach gorących; 

• na podstawie zdjęć 

opisuje krajobraz 

pustyni 

• opisuje warunki 

klimatyczne strefy 

pustyń gorących;  

• na podstawie zdjęć 

rozróżnia krajobrazy 

pustyń: kamienistej, 

żwirowej i 

piaszczystej 

 

• wyjaśnia zależności 

między warunkami 

klimatycznymi a 

tworzeniem się różnych 

krajobrazów pustynnych;  

• definiuje pojęcia: ued, 

rzeka epizodyczna 

• przedstawia w 

formie graficznej 

lub multimedialnej 

informacje o 

wybranej pustyni 

gorącej: położenie, 

warunki 

klimatyczne, 

rodzaje krajobrazów 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

41 32. W poszukiwaniu 

życia na pustyni  

 

• wymienia 2−3 przykłady 

charakterystycznych 

organizmów żyjących na 

pustyni gorącej; 

• rozpoznaje na zdjęciach 

charakterystyczne 

zwierzęta pustyni; 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

temperatura powietrza 

wpływa na zachowania 

• na wybranych 

przykładach omawia 

przystosowania roślin 

pustynnych do 

przetrwania wysokiej 

temperatury oraz 

• charakteryzuje wybrane 

rośliny zwierzęta i ich 

przystosowania do 

warunków panujących na 

pustyni gorącej 

• przygotowuje 

prezentację 

multimedialną na 

temat organizmów 

żyjących na Saharze 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 



 

 

• omawia przystosowania 

wielbłąda do życia na 

pustyni 

zwierząt pustynnych w 

ciągu doby 

 

długich okresów bez 

wody 

42 33. Życie ludzi na 

pustyni 

 

 

• wymienia miejsca 

dogodne do osiedlania się 

na pustyniach; 

• opisuje główne zajęcia 

ludzi w oazach; 

• wymienia zwierzęta 

hodowlane na pustyniach 

 

• wymienia główne 

rośliny uprawne w 

oazach; 

• opisuje warunki życia i 

główne zajęcia 

Beduinów 

• wyjaśnia, dlaczego na 

pustyni żyją nomadzi;  

• opisuje zajęcia 

nomadów na Saharze 

• opisuje przystosowania 

mieszkańców do 

warunków klimatycznych 

na pustyniach gorących; 

• przedstawia zmiany 

krajobrazu na Saharze na 

obszarach eksploatacji 

surowców mineralnych  

 

• planuje wyprawę na 

Saharę: ekwipunek, 

termin, trasę i 

uzasadnia swój 

wybór 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

43 34. Osobliwości 

krajobrazów strefy 

gorącej Australii 

 

• pokazuje na mapie 

krajobrazy Australii; 

• wymienia po 2−3 

charakterystyczne rośliny 

i zwierzęta Australii 

• rozpoznaje osobliwości 

flory i fauny Australii; 

• omawia przystosowania 

kangura i eukaliptusa 

do życia w warunkach 

panujących w Australii 

• pokazuje na mapie 

Australii rzeki główne 

i miejsca rzek 

okresowych; 

• wyjaśnia pojęcie 

endemit; 

• na przykładzie 

kangura omawia 

przystosowania 

torbaczy do życia 

• określa zależności 

między warunkami 

klimatycznymi a 

rodzajem stref 

krajobrazowych 

Australii; 

• opisuje wybrany gatunek 

sprowadzony do 

Australii, który stał się 

zagrożeniem dla 

rodzimych gatunków 

• wyszukuje 

informacje na temat 

Wielkiego Basenu 

Artezyjskiego; 

• uzasadnia, dlaczego 

w Australii żyje tak 

wiele endemitów 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

44 35. Ginące 

krajobrazy strefy 

gorącej 

 

• wymienia 2−3 przyczyny 

wypalania i wycinania 

lasów równikowych; 

• wyjaśnia, dlaczego 

zmniejszają się obszary 

sawanny 

•  uzasadnia, dlaczego 

wilgotne lasy 

równikowe są 

nazywane płucami 

planety; 

• wyjaśnia, dlaczego 

człowiek przyczynia się 

do wymierania wielu 

gatunków roślin i 

zwierząt strefy gorącej 

 

• określa skutki 

zmniejszania 

powierzchni lasów 

równikowych dla 

życia całej planety; 

• omawia skutki 

pustynnienia 

obszarów sawanny 

• proponuje sposoby 

ograniczenia 

negatywnego wpływu 

człowieka na krajobrazy 

strefy gorącej 

• wyszukuje 

informacje na temat 

projektu Wielki 

Zielony Mur; 

• porównuje dane na 

temat skali 

niszczenia 

wilgotnych lasów 

równikowych w 

różnych miejscach 

na Ziemi i wyciąga 

wnioski 

IV 



 

 

45, 

46 

Uczeń w działaniu: 

Szukam zależności 

między klimatem a 

życiem w strefie 

gorącej  

 

• odczytuje z mapy 

obszary najrzadziej i 

najgęściej zaludnione; 

• odczytuje z mapy 

obszary o największych i 

najmniejszych opadach 

atmosferycznych 

 

• na podstawie map 

opisuje cechy klimatu 

dla wybranych 

obszarów Ziemi 

 

• interpretuje mapę 

średnich temperatur 

powietrza na Ziemi; 

• wyjaśnia przyczyny 

powstawania 

ruchomych wydm na 

pustyni i ich skutki 

 

 

• wskazuje cechy 

krajobrazu wpływające 

na zaludnienie Ziemi;  

• wymienia przyczyny 

zróżnicowanego 

zaludnienia Ziemi 

 

• ocenia rolę wiatru 

na pustyniach 

13.1, 

13.2 

47 36. Podsumowanie działu IV. Odkrywamy krajobrazy strefy gorącej 

 

48 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu IV  

 

V. Odkrywamy krajobrazy strefy umiarkowanej i zimnej 

50 37. Na stepach w 

głębi lądów 

• pokazuje na mapie 

krajobrazowej największe 

obszary stepów na 

poszczególnych 

kontynentach; 

• odczytuje z 

klimatogramu 

temperatury powietrza i 

wysokość opadów 

atmosferycznych w 

poszczególnych porach 

roku 

 

• na podstawie 

klimatogramu opisuje 

warunki klimatyczne 

panujące na stepach; 

• opisuje krajobraz stepu  

• wyjaśnia pojęcia: 

step, pampa, preria; 

• omawia zmiany w 

wyglądzie stepu w 

ciągu roku;  

• wymienia różne 

krajobrazy sawanny;  

• na podstawie zdjęć 

opisuje wygląd 

sawanny parkowej i 

ciernistej 

 

• wyjaśnia, dlaczego na 

stepach utworzyły się 

żyzne czarnoziemy; 

• określa zależności 

między klimatem a 

krajobrazem stepowym 

 

• charakteryzuje Step 

Kazachski i ocenia 

zasadność wpisania 

tych obszarów na 

Listę Światowego 

Dziedzictwa 

UNESCO 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

51 38. Życie wśród 

stepowych traw 

 

• wymienia po 2−3 

przykłady roślin i 

zwierząt typowych dla 

krajobrazu stepu; 

• omawia przystosowania 

wybranego organizmu do 

życia na stepie 

 

• wymienia 

przystosowania 

charakterystycznych 

grup zwierząt stepu do 

warunków tam 

panujących; 

• rozpoznaje wybrane 

rośliny zielne rosnące 

wśród stepowych traw 

 

• uzasadnia, dlaczego 

trawy są 

przystosowane do 

warunków 

panujących na 

stepach; 

• charakteryzuje 

wybrane rośliny i 

zwierzęta stepu 

 

• omawia, jak zmienia się 

życie roślin i zwierząt 

stepu wraz ze zmianą pór 

roku na stepach 

• opracowuje 

prezentacje 

multimedialną na 

temat roślin i 

zwierząt stepów; 

• przygotowuje folder 

na temat 

właściwości 

leczniczych ziół 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 



 

 

52 39. Gospodarowanie 

ludzi na stepach 

• opisuje główne zajęcia 

ludzi na stepach w Azji; 

• wymienia rośliny 

uprawne na 

czarnoziemach 

stepowych 

 

• wymienia zwierzęta 

hodowlane na stepach 

Azji Środkowej; 

• opisuje główne zajęcia 

ludzi na preriach w 

Ameryce Północnej 

 

• opisuje utrudnienia 

życia ludzi 

zamieszkujących 

stepy;  

• wyjaśnia, dlaczego 

mieszkańcy Mongolii 

mieszkają podczas 

lata w jurtach 

• określa przyczyny 

nierównomiernego 

zaludnienia stepów na 

świecie;  

• porównuje warunki życia 

ludzi na preriach w 

Ameryce Północnej i na 

stepach w Azji 

Środkowej 

 

• prezentuje 

informacje z 

różnych źródeł na 

temat stepów w 

Europie: lokalizacja, 

gospodarowanie 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

53 40. Ciepłe lato i 

mroźna zima w tajdze 

 

 

 

• pokazuje na mapie 

krajobrazowej największe 

obszary tajgi na 

poszczególnych 

kontynentach; 

• odczytuje z 

klimatogramu 

temperatury powietrza i 

wysokość opadów 

atmosferycznych w 

poszczególnych porach 

roku 

 

• na podstawie 

klimatogramu opisuje 

warunki klimatyczne 

panujące w tajdze; 

• na podstawie zdjęć 

opisuje krajobraz tajgi 

 

 

• wyjaśnia, dlaczego w 

tajdze tworzą się 

rozległe obszary 

bagienne; 

• wyjaśnia pojęcia: 

tajga, Syberia 

• wyjaśnia, czym jest 

wieczna zmarzlina; 

• ocenia rolę wielkich rzek 

w tajdze 

 

• przygotowuje 

prezentację o 

krajobrazach tajgi w 

Syberii, Kanadzie i 

na Alasce w USA  

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

54 41. Wśród drzew 

iglastych tajgi 

 

• wymienia po 2−3 

przykłady roślin i 

zwierząt tajgi; 

• omawia przystosowania 

wybranego organizmu do 

życia w tajdze 

 

• omawia 

charakterystyczne 

cechy budowy drzew 

tajgi; 

• rozpoznaje drzewa 

tajgi; 

• rozpoznaje zwierzęta 

charakterystyczne dla 

krajobrazu tajgi; 

• wymienia po 2−3 

przykłady 

przystosowań zwierząt  

do życia w tajdze 

 

• uzasadnia, dlaczego 

lasy iglaste mają 

korzystny wpływ na 

zdrowie człowieka; 

• uzasadnia, dlaczego w 

tajdze są dobre 

warunki do 

rozmnażania się 

komarów i meszek 

• podaje przykłady 

współzależności między 

składnikami krajobrazu a 

rozmieszczeniem 

zwierząt tajgi 

• omawia 

przystosowania 

roślinożerców i 

drapieżników 

żyjących w tajdze; 

• opracowuje pytania 

do wywiadu ze 

znanym 

podróżnikiem i 

badaczem tajgi 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

55 42. Życie ludzi w 

tajdze 

• wymienia główne zajęcia 

ludzi w tajdze; 

• wymienia rdzennych 

mieszkańców tajgi 

syberyjskiej;  

• wymienia surowce 

mineralne 

• opisuje przystosowania 

mieszkańców do 
• przedstawia na 

forum klasy 

program wycieczki 

13.1, 

13.2, 

13.3, 



 

 

 • pokazuje na mapie kolej 

transsyberyjską 

• opisuje, w jaki sposób 

potrafią przetrwać 

trudne warunki 

 

eksploatowane w 

tajdze syberyjskiej; 

• wyjaśnia, dlaczego 

wzdłuż linii 

transsyberyjskiej 

powstały miasta 

warunków klimatycznych 

w tajdze; 

• opisuje, w jaki sposób 

ludność wykorzystuje 

naturalne zasoby tajgi 

 

koleją 

transsyberyjską: 

termin, długość 

trasy, krajobrazy i 

miasta zwiedzane  

13.4 

56 43. Krótkie lato 

zimnej tundry  

 

• pokazuje na mapie 

krajobrazowej największe 

obszary tundry na 

poszczególnych 

kontynentach; 

• odczytuje z 

klimatogramu 

temperatury powietrza i 

wysokość opadów 

atmosferycznych w ciągu 

roku 

 

• na podstawie 

klimatogramu 

wymienia cechy 

klimatu tundry; 

• na podstawie zdjęć 

opisuje krajobraz 

tundry 

 

 

• opisuje krajobraz 

tundry latem i zimą; 

• wymienia ludy 

zamieszkujące tundrę 

i główne ich zajęcia 

 

• analizuje zmiany życia 

(dawniej i obecnie) 

mieszkańców tundry w 

Europie, Azji i Ameryce 

Północnej 

 

•  wskazuje 

kontynenty, na 

których nie 

występuje tundra 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

57 44. Na spotkanie z 

reniferem i 

chrobotkiem  

 

• wymienia po 2−3 

przykłady roślin i 

zwierząt 

charakterystycznych dla 

strefy tundry; 

• wyjaśnia, dlaczego 

zwierzęta i rośliny mogą 

przetrwać w zimnej 

tundrze;  

• określa przystosowania 

renifera do życia w 

warunkach panujących w 

tundrze 

 

• rozpoznaje typowe 

rośliny i zwierzęta 

tundry; 

• wymienia po 2 

przykłady 

przystosowań roślin i 

zwierząt do życia w 

tundrze; 

• uzasadnia, dlaczego 

tundra jest nazywana 

królestwem renifera i 

chrobotka 

 

• wyjaśnia, dlaczego w 

tundrze spotykamy 

dużo porostów; 

• porównuje 

przystosowania fenka 

i lisa polarnego; 

• uzasadnia, dlaczego 

renifery i karibu 

odbywają dalekie 

wędrówki 

• uzasadnia, dlaczego 

obszary tundry są 

bezleśne; 

• charakteryzuje 

przystosowania 

wybranych gatunków 

zwierząt do życia w 

tundrze 

• wyszukuje 

informacje na temat 

budowy porostów; 

•  omawia znaczenia 

porostów w 

przyrodzie 

 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

58 45. Na pustyni 

lodowej Antarktyki i 

Arktyki 

• lokalizuje na mapie 

pustynie lodowe; 

• odczytuje z 

klimatogramu 

temperatury powietrza i 

wysokość opadów 

atmosferycznych w ciągu 

roku 

• wyjaśnia, dlaczego 

powstały pustynie 

lodowe; 

• na podstawie zdjęć 

opisuje krajobraz 

pustyni lodowej 

 

• wyjaśnia pojęcia: góra 

lodowa, lodowiec 

szelfowy, nunatak i 

rozpoznaje je na 

ilustracjach 

• wyjaśnia różnice między 

Arktyką a Antarktyką;  

• omawia etapy tworzenia 

się gór lodowych 

 

• przygotowuje 

prezentację o 

naukowcach 

mieszkających 

okresowo na 

Antarktydzie 

(zajęcia, stacje 

badawcze) 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 



 

 

 

59 46. Wśród 

mieszkańców pustyń 

lodowych 

 

• wymienia 2−3 przykłady 

zwierząt żyjących w 

strefie pustyń lodowych; 

• uzasadnia, dlaczego 

niedźwiedź polarny jest 

przystosowany do życia 

w Arktyce 

• wymienia miejsca 

występowania zwierząt 

na pustyniach lodowych 

świata; 

•  rozpoznaje 

charakterystyczne ptaki 

i ssaki żyjące na 

pustyniach lodowych; 

• wymieni po 2 

przykłady 

przystosowań zwierząt  

do życia na tych 

obszarach 

 

• rozróżnia zwierzęta 

Arktyki i Antarktyki; 

•  porównuje 

przystosowania 

pingwina i foki 

ułatwiające im życie 

w strefie pustyń 

lodowych 

 

• omawia na wybranych 

przykładach 

przystosowania ssaków 

płetwonogich do życia na 

pustyniach lodowych 

• wyszukuje 

informacje na 

temat położenia i 

działania Polskiej 

Stacji Polarnej na 

Spitsbergenie 

 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 

60, 

61 

 

Uczeń w działaniu: 

Szukam zależności 

między klimatem a 

życiem w strefie 

umiarkowanej i 

zimnej 

• lokalizuje na mapie lub 

globusie występowanie 

wybranych krajobrazów 

strefy umiarkowanej i 

zimnej;              

• określa warunki 

panujące na stepach, w 

tajdze, tundrze i pustyni 

lodowej 

• odczytuje informacje z 

map tematycznych: 

klimatycznych, 

krajobrazowych;  

• określa przystosowania 

zwierząt do życia w 

strefie zimnej 

• wykonuje obliczenia 

na podstawie danych 

z wykresu – 

klimatogramu; 

• doświadczalnie bada 

wpływ temperatury na 

glebę i organizmy 

roślinne 

• uzasadnia, dlaczego w 

strefie zimnej panują 

niskie temperatury; 

• porównuje 

przystosowania zwierząt 

żyjących w różnych 

strefach 

• przeprowadza 

doświadczenie, 

analizuje wyniki i 

formułuje 

samodzielnie 

wnioski 

13.4 

62 47. Zagrożone 

krajobrazy strefy 

umiarkowanej i 

zimnej 

• wymienia 2−3 

przykłady zagrożeń 

krajobrazów strefy 

umiarkowanej i zimnej 

związanych z 

działalnością człowieka 

 

• wymienia 2−3 

najważniejsze 

przyczyny znikania 

naturalnych 

krajobrazów stepów i 

tajgi 

• określa wpływ zmian 

klimatycznych na 

krajobrazy strefy 

zimnej 

•  uzasadnia, jakie mogą 

być skutki zaniku 

pokrywy lodowej 

Arktyki; 

• ocenia wpływ człowieka 

na środowisko 

przyrodnicze w różnych 

miejscach na Ziemi 

 

• na podstawie 

zebranych danych 

ocenia wpływ 

ocieplanie się 

klimatu na życie 

organizmów na 

lądzie i w 

środowisku 

wodnym 

 

IV,  

5.2 

63 48. W obronie 

ginących 

krajobrazów świata 

 

• wyjaśnia, dlaczego są 

potrzebne działania na 

rzecz ochrony 

krajobrazów świata; 

•  wymienia 

organizacje 

ekologiczne 

działające na rzecz 

ochrony przyrody; 

• uzasadnia potrzebę 

podejmowania 

działań o zasięgu 

lokalnym i globalnym 

w celu ratowania 

ginącej przyrody; 

• wyjaśnia na czym polega 

ekorozwój; 

• wymienia przykłady 2−3 

międzynarodowych 

umów dotyczących 

• proponuje działania 

w skali globalnej na 

rzecz ochrony 

ginących 

krajobrazów świata 

5.3 



 

 

• wymienia 2−3 przykłady 

działań na rzecz ochrony 

ginącej przyrody 

 

 

• wymienia przykłady 

kampanii i innych 

akcji tych organizacji 

• wymienia korzyści 

wynikające z 

międzynarodowej 

współpracy w celu 

ochrony przyrody 

ochrony przyrody 

podpisanych prze Polskę 

64 49. Podsumowanie działu V. Odkrawamy krajobrazy strefy umiarkowanej 

65 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu V 

VI. Badamy zmienność w przyrodzie  

66 50. Masa i jej 

wyznaczanie 

 

• definiuje masę; 

• podaje podstawową 

jednostkę masy w 

układzie SI; 

• wymienia przyrządy 

służące do wyznaczania 

masy 

• wymienia 

wielokrotności i 

podwielokrotności 

jednostki masy; 

• przyporządkowuje 

rodzaj wagi do 

wyznaczanej masy; 

• definiuje ciężar ciała 

• dokonuje zamiany 

jednostek masy; 

• określa zależność 

masy od rodzaju 

substancji; 

• określa zależność 

między masą a 

ciężarem 

 

• wyjaśnia wpływ budowy 

wewnętrznej substancji 

na jej masę; 

• wyznacza masę ciał; 

• wyznacza ciężar ciał; 

• porządkuje ciała ze 

względu na ich masę 

 

• porównuje masy 

ciał; 

• wyjaśnia, że masa 

ciała jest wielkością 

niezmienną (nie 

zależy od 

grawitacji); 

• wyjaśnia, od czego 

zależy ciężar ciała 

6.2 

67 51. Zależność masy 

od objętości 

 

• wymienia wielkości 

potrzebne do 

wyznaczenia objętości 

ciał o regularnych 

kształtach; 

• nazywa przyrząd do 

wyznaczania objętości 

cieczy; 

• odczytuje objętość cieczy 

znajdującej się w 

naczyniu miarowym 

• wyznacza objętość ciał 

o regularnych 

kształtach; 

• opisuje sposób 

wyznaczania objętości; 

• porównuje masy ciał o 

tej samej objętości; 

• odmierza daną objętość 

cieczy 

 

• opisuje sposób 

wyznaczania masy 

cieczy; 

• porównuje masy 

różnych cieczy o tej 

samej objętości 

• porównuje zależność 

między masą a objętością 

danej substancji; 

• wskazuje sposób 

wyznaczenia objętości 

ciał o nieregularnych 

kształtach 

 

• oblicza objętości 

ciał o różnych 

kształtach;  

• wyjaśnia zależność 

masy od objętości 

na podstawie 

drobinowej budowy 

materii 

6.2 

68, 

69 

Uczeń w działaniu: 

Wykonuję pomiary 

masy i objętości 

 

• buduje własną wagę i 

siłomierz; 

• dokonuje pomiaru 

długości i masy 

• wyznacza masę ciał; 

• oblicza objętość 

przedmiotów na 

podstawie pomiarów 

długości, szerokości i 

wysokości 

• oblicza ciężar dla 

danej masy; 

• wyznacza zależność 

masy od objętości; 

• wyznacza objętości 

cieczy 

• przedstawia na wykresie 

zależność ciężaru ciała od 

jego masy; 

• wyznacza zależność masy 

od rodzaju substancji 

• wyznacza objętość 

ciał o 

nieregularnych 

kształtach 

6.2 



 

 

70 52. Pływanie ciał • odróżnia pojęcie gęstości 

od pojęcia masy; 

• podaje jednostkę gęstości 

 

• podaje wyjaśnienie 

pojęcia gęstość; 

• wymienia ciała 

pływające na 

powierzchni wody na 

podstawie obserwacji 

• posługuje się 

pojęciem gęstości; 

• porównuje masy ciał 

pływających w 

wodzie z masą wody 

(takie same objętości 

wody i ciała) 

 

• porównuje gęstości 

substancji na podstawie 

porównania objętości 

takich samych mas; 

• wyjaśnia pływanie ciał na 

podstawie porównania 

ich gęstości z gęstością 

wody 

• sprawdza prawo 

Archimedesa 

(jakościowo); 

• wyjaśnia, dlaczego 

statki pływają 

6.2 

71 53. Rozpuszczanie i 

topnienie substancji 

• podaje przykłady 

topnienia i rozpuszczania 

substancji;  

• wymienia czynniki 

powodujące topnienie 

 

• odróżnia pojęcia: 

topnienie i 

rozpuszczanie; 

• wskazuje elementy 

konieczne do 

występowania 

rozpuszczania; 

• podaje przykłady 

topnienia i 

rozpuszczania 

występujące w 

przyrodzie 

• wymienia rodzaje 

mieszanin; 

• określa sposoby 

powodujące 

przyspieszenie 

rozpuszczania 

• bada wpływ mieszania i 

temperatury na 

rozpuszczanie; 

• wymienia przykłady 

rozpuszczalników i 

substancji w nich 

rozpuszczanych 

• bada wpływ 

rozdrobnienia 

substancji na 

rozpuszczanie; 

• wyjaśnia, jak 

powstają roztwory 

nasycone 

14.2, 

14.3 

72 54. Sposoby 

rozdzielania 

mieszanin 

• odróżnia mieszaniny 

jednorodne od 

niejednorodnych; 

• wymienia nazwy 

sposobów rozdzielania 

mieszanin (odparowanie, 

filtrowanie, 

przesiewanie) 

• opisuje sposób 

rozdzielania mieszanin 

jednorodnych i 

niejednorodnych przez 

odparowanie, 

przesiewanie i 

filtrowanie 

• omawia sposób 

rozdzielania 

mieszanin w sposób 

mechaniczny; 

• sporządza roztwory i 

określa ich rodzaj 

• rozdziela substancje 

tworzące mieszaniny 

poprzez odparowanie, 

przesiewanie i filtrowanie 

 

• opisuje inne 

sposoby 

rozdzielania 

mieszanin, np. 

atramentu, tuszu 

14.5, 

14.6 

73 55. Podsumowanie działu VI. Badamy zmienność w przyrodzie 

74 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu VI 

VII. Obserwuję ruch w przyrodzie 

75 56. Ruch jako zmiana 

położenia 

 

• wskazuje przykłady ciał 

będących w ruchu na 

podstawie obserwacji 

swojego otoczenia; 

• wskazuje przykłady ciał 

będących w spoczynku 

na podstawie obserwacji; 

• dostrzega 

powszechność ruchu w 

przyrodzie; 

• podaje przykłady 

układów odniesienia; 

• określa ruch jako 

zmianę położenia 

• wyjaśnia, na czym 

polega względność 

ruchu; 

• wyjaśnia na 

przykładach, kiedy 

ciało znajduje się w 

ruchu, a kiedy w 

• opisuje różne rodzaje 

ruchów; 

• analizuje obserwowane 

sytuacje w swoim 

otoczeniu i wskazuje 

ciała będące w ruchu i 

spoczynku względem 

• planuje sposób 

przedstawienia 

ruchu ciał 

poruszających się 

po torze prostym i 

krzywoliniowym; 

15.1 



 

 

• określa tor ruchu; 

• odróżnia ruch 

prostoliniowy od 

krzywoliniowego 

względem układu 

odniesienia; 

• wskazuje ruch 

prostoliniowy i 

krzywoliniowy 

spoczynku względem 

ciał przyjętych za 

układ odniesienia; 

• opisuje tor ruchu 

niektórych obiektów 

we Wszechświecie 

różnych układów 

odniesienia; 

• rysuje tor ruchu dla 

prostych przykładów 

obserwowanych ruchów 

• podaje przykłady 

względności ruchu 

we Wszechświecie 

76 57. Prędkość 

poruszania się ciał 

 

• podaje określenie drogi; 

• wymienia jednostki w 

jakich wyraża się drogę; 

• wymienia jednostki 

czasu; 

• nazywa przyrządy 

służące do pomiaru drogi 

i czasu; 

• podaje określenie 

prędkości; 

• wymienia 

prędkościomierz jako 

przyrząd do pomiaru 

prędkości 

• wyjaśnia różnicę 

między torem ruchu a 

drogą; 

• podaje, jakie są 

jednostki drogi i czasu 

(w układzie SI); 

• dokonuje pomiaru drogi 

i czasu; 

• posługuje się pojęciem 

prędkość; 

• wymienia jednostki w 

jakich wyrażana jest 

prędkość 

• interpretuje prędkość 

jako drogę przebytą w 

jednostce czasu; 

• wyznacza prędkość na 

podstawie pomiaru 

drogi i czasu; 

• porównuje prędkości 

obiektów 

obserwowanych w 

swoim otoczeniu 

• wyjaśnia różnicę między 

prędkością chwilową a 

średnią; 

• określa wielkości 

charakteryzujące 

prędkość; 

• wyznacza doświadczalnie 

prędkość swojego ruchu, 

np. marszu 

 

• planuje 

doświadczalne 

wyznaczenie 

prędkości 

poruszania się 

dowolnego obiektu, 

np. samochodu − 

zabawki, toczącej 

się piłki 

15.2 

77 Zajęcia terenowe: 

Wyznaczenie 

prędkości własnego 

marszu i biegu 

• dokonuje pomiaru drogi i 

czasu 

• przedstawia w tabeli 

wyniki pomiarów drogi 

i czasu własnego 

marszu 

• oblicza prędkość 

marszu i biegu 

• porównuje wartości 

prędkości obliczone na 

podstawie pomiarów 

drogi wykonanych 

różnymi metodami 

• wyjaśnia, dlaczego 

pomiar drogi 

dwukrokami jest 

mniej dokładny od 

pomiaru taśmą 

mierniczą 

15.2 

78 58. Siły tarcia w 

przyrodzie 

• dostrzega występowanie 

oporów ruchu; 

• podaje przykłady 

występowania oporów 

ruchu 

• wymienia źródła 

występowania oporów 

ruchu; 

• posługuje się pojęciami: 

tarcie, opór powietrza, 

opór wody 

• opisuje wpływ 

oporów ruchu na 

poruszające się ciała; 

• bada doświadczalnie 

opory powietrza; 

• bada doświadczalnie 

siłę tarcia 

• bada doświadczalnie 

czynniki wpływające na 

tarcie o podłoże; 

• przedstawia na rysunku 

działanie siły oporów 

ruchu 

• wyjaśnia 

występowanie tarcia 

na podstawie obrazu 

mikroskopowego 

powierzchni 

15.3 

79 59. Zmiany oporów 

ruchu 

• wymienia przykłady 

korzystnego 

występowania sił tarcia i 

oporów ośrodka; 

• wymienia przykłady 

niekorzystnego 

występowania tarcia 

• wskazuje rolę tarcia w 

poruszaniu się 

pojazdów i ludzi; 

• opisuje wpływ siły 

tarcia na drogę 

hamowania pojazdów; 

• wymienia sposoby 

zmniejszania i 

zwiększania tarcia 

oraz oporów ośrodka; 

• wyjaśnia wpływ masy 

poruszającego się 

• wykazuje doświadczalnie 

zależność oporu wody od 

kształtu poruszającego 

się ciała; 

• opisuje zasady 

stosowania opływowych 

kształtów różnych 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób ludzie 

korzystają z 

występowania 

oporów ośrodka 

(np.: wiatraki, 

młyny); 

15.3 



 

 

zaobserwowane w 

najbliższym otoczeniu 
• podaje przykłady 

wykorzystania oporów 

ruchu przez człowieka 

pojazdu na długość 

drogi hamowania 

obiektów na poruszanie 

się ich na lądzie, w 

powietrzu i w wodzie 

• wyjaśnia zasadność 

stosowania łożysk 

80 60. Ruch i opory 

ruchu w sporcie 

• dostrzega wpływ oporów 

ruchu na uprawianie 

różnych dyscyplin 

sportowych; 

• wymienia dyscypliny 

sportu, w których 

występuje opór 

powietrza, wody lub 

tarcie 

• rozróżnia korzystne i 

niekorzystne 

występowanie oporów 

ruchu w sporcie; 

• wyjaśnia znaczenie 

oporów ruchu w 

uzyskaniu dobrych 

wyników podczas 

zawodów sportowych 

• wyjaśnia na 

przykładach, kiedy 

tarcie i opory ośrodka 

są korzystne, a kiedy 

niepożądane; 

• porównuje 

występowanie 

znaczenia oporów 

ruchu w różnych 

dyscyplinach 

sportowych 

• analizuje znaczenie 

występowania oporów 

ruchu w sportach i 

proponuje sposoby ich 

zmniejszania; 

• ocenia konieczność 

łączenia zmian oporów 

ruchu w celu uzyskania 

jak najlepszych wyników 

sportowych z 

bezpieczeństwem 

zawodników 

• opisuje dyscypliny 

sportowe, w których 

opory ruchu są w 

pewnych etapach 

ruchu korzystne, a 

w innych 

niekorzystne, np. 

żeglarstwo, skoki 

narciarskie 

15.3 

81 61. Podpatrywanie 

przyrody 

• opisuje kształty nadane 

przez przyrodę różnym 

organizmom żywym 

mające wpływ na opory 

ruchu; 

• wymienia owocostan 

łopianu jako pierwowzór 

powszechnie 

stosowanych rzepów 

• opisuje sposób 

poruszania się 

niektórych organizmów 

żywych; 

• wymienia przykłady 

konstrukcji różnych 

obiektów wzorowanych 

na przyrodzie; 

• opisuje wykorzystanie 

ruchu powietrza przez 

termity i wykorzystanie 

tej zasady przez 

architektów 

• wyjaśnia 

podobieństwa w 

sposobie poruszania 

się niektórych 

skonstruowanych 

przez człowieka 

urządzeń z ich 

pierwowzorami w 

przyrodzie; 

• wskazuje 

występowanie 

oporów ruchu i ich 

znaczenie podczas 

poruszania się 

organizmów żywych 

• porównuje sposób 

poruszania się 

ośmiornicy i rakiety czy 

samolotu odrzutowego; 

• demonstruje 

doświadczalnie zjawisko 

odrzutu 

• ocenia wpływ 

obserwacji 

przyrodniczych na 

wybrane wynalazki 

człowieka, ich ruch 

i jego zmniejszanie 

 

I, 

15.1, 

15.3 

82, 

83 

Uczeń w działaniu: 

Badam tarcie i opory 

ruchu 

• bada występowanie tarcia 

podczas ruchu ciał; 

• bada występowanie 

oporów powietrza i wody 

• bada zależność siły 

tarcia od rodzaju 

podłoża; 

• bada zależność siły 

tarcia od masy 

poruszającego się ciała 

• bada wpływ 

stosowania kół na 

zmniejszenie tarcia; 

• porównuje opory 

ośrodka dla różnych 

powierzchni ciał 

• wykazuje, że na ciała 

poruszające się w wodzie 

działa większy opór 

ośrodka niż na ciała 

poruszające się w 

powietrzu 

• wykazuje wpływ 

kształtu ciał na 

opory ruchu 

15.3 

84 62. Podsumowanie działu VII. Obserwujemy ruch w przyrodzie 

85 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu VII 



 

 

VIII. Powtarzamy wiadomości przed nauką w gimnazjum 

86 63. Tajemnice 

organizmu człowieka 
• nazywa poznane układy 

narządów wewnętrznych 

człowieka; 

• określa podstawowe 

funkcje poznanych 

układów narządów 

wewnętrznych człowieka; 

• wyjaśnia znaczenie snu i 

odpoczynku, odżywiania 

i aktywności fizycznej 

dla zdrowia człowieka; 

• wymienia przynajmniej 3 

zasady zdrowego stylu 

życia; 

• wyjaśnia, na czym polega 

szkodliwy wpływ 

używek na zdrowie 

człowieka; 

• omawia podstawowe 

zasady dbałości o narząd 

słuchu i wzroku 

• wskazuje na schemacie 

lub modelu główne 

elementy tych układów; 

• określa rolę głównych 

narządów układu 

pokarmowego, 

krwionośnego, 

oddechowego oraz 

układu ruchu; 

• wyjaśnia, na czym 

polega rola zmysłów 

człowieka w odbieraniu 

informacji z otoczenia; 

• wymienia zachowania 

sprzyjające i 

zagrażające zdrowiu 

człowieka; 

• wymienia przynajmniej 

5 zasad zdrowego stylu 

życia 

 

• wyjaśnia, na czym 

polega proces wentylacji 

płuc, wymiany gazowej 

oraz trawienia i 

wchłaniania substancji 

odżywczych do 

organizmu; 

• uzasadnia, skąd 

organizm czerpie energię 

do życia; 

• określa rolę głównych 

składników 

pokarmowych; 

• omawia rolę głównych 

elementów budowy 

narządu wzroku i słuchu; 

• ocenia własny styl życia; 

• wymienia zasady 

dbałości o własne 

zdrowie stosowane na co 

dzień 

• omawia współdziałanie 

układu krwionośnego, 

pokarmowego i 

oddechowego oraz 

układu mięśniowego i 

kostnego; 

• wyjaśnia, na czym 

polega proces 

oddychania zachodzący 

w komórkach 

organizmu człowieka; 

• wymienia produkty i 

substraty tego procesu 

 

 

• wyszukuje 

informacje na temat 

najgroźniejszych dla 

człowieka chorób 

XXI wieku; 

• ocenia zagrożenia 

dla zdrowia 

człowieka związane 

z rozwojem 

cywilizacji 

III. 

1.2, 

1.6, 

8.1, 

8.2, 

8.6, 

9.1, 

9.3, 

9.4, 

9.5, 

9.6, 

9.12, 

9.13 

 

87 64. Różnorodność 

życia na Ziemi 
• podaje przykłady 

poznanych na lekcjach 

przyrody organizmów; 

•  wymienia funkcje 

życiowe organizmów; 

• wymienia po 2−3 

przykłady organizmów 

zaliczanych do 

cudzożywnych; 

• uzasadnia, dlaczego 

rośliny nazywamy 

organizmami 

samożywnymi; 

• wymienia 2−3 zagrożenia 

dla bioróżnorodności na 

naszej planecie 

 

• przyporządkowuje 

organizmy do podanych 

grup roślin, zwierząt, 

grzybów i bakterii; 

• wymienia grupy 

organizmów 

cudzożywnych: 

roślinożernych, 

mięsożernych oraz ich 

rodzaje; 

• wymienia 2–3 

przykłady łańcuchów 

pokarmowych; 

• porównuje sposoby 

zdobywania pokarmu  

przez różne grupy 

zwierząt 

• omawia proces 

fotosyntezy; 

• wyjaśnia pojęcia 

producent, konsument i 

destrukt; 

• wyjaśnia zależności 

pokarmowe między 

organizmami; 

• porównuje sposoby 

oddychania zwierząt 

lądowych i wodnych; 

• wyjaśnia, jakie są 

różnice w rozmnażaniu 

bezpłciowym i płciowym 

 

• uzasadnia, dlaczego 

organizmy mogą 

budować sieć 

zależności 

pokarmowych; 

• przedstawia różne 

przykłady zależności 

pokarmowych w 

środowisku wodnym i 

lądowym; 

• omawia na przykładach 

przyczyny zmniejszania 

się różnorodności 

organizmów żyjących 

w różnych 

środowiskach na Ziemi 

 

• ocenia skutki 

zmniejszania się 

bioróżnorodności na 

kuli ziemskiej 

4.5, 

4.6, 

4.12, 

5.2, 

7.4, 

13.3 

 

 



 

 

  

88 65. W świecie roślin i 

zwierząt 

• podaje przykłady 

poznanych na lekcjach 

przyrody roślin i zwierząt 

lądowych i wodnych; 

• wymienia główne 

czynniki decydujące o 

warunkach życia w 

środowisku lądowym i 

wodnym; 

• wymienia po 2−3 

przykłady przystosowań 

roślin i zwierząt do życia 

w różnych warunkach 

środowiska; 

• rozpoznaje organizmy 

stanowiące zagrożenie 

dla zdrowia i życia 

człowieka 

• porównuje warunki 

życia na lądzie i w 

wodzie; 

• przyporządkowuje 

organizmy roślinne do 

poszczególnych 

poznanych grup; 

• rozpoznaje zwierzęta z 

różnych grup poznane 

podczas omawiania 

krajobrazów Polski, 

Europy i świata; 

• określa przystosowania 

wybranych dwóch 

gatunków zwierząt i 

roślin do życia w strefie 

gorącej i zimnej 

 

• podaje przykłady 

zwierząt 

zmiennocieplnych i 

stałocieplnych; 

•  wymienia przykłady ich 

przystosowań do życia; 

• porównuje 

przystosowania roślin i 

zwierząt do życia w 

różnych strefach 

klimatycznych; 

• omawia przystosowania 

w budowie i 

czynnościach życiowych 

roślin i zwierząt do życia 

przy niedoborze wody 

 

• na wybranych 

przykładach porównuje 

przystosowania 

zwierząt do 

zdobywania pokarmu; 

• omawia różnorodne 

przystosowania − 

wybranych roślin oraz 

zwierząt − budowy i 

czynności życiowych 

do życia w różnych 

miejscach na Ziemi 

• opracowuje 

prezentację 

multimedialną na 

temat przystosowań 

organizmów 

żyjących w 

najbliższej okolicy i 

prezentuje ją na 

forum klasy 

1.8, 

1.9, 

4.2, 

4.4, 

4.10, 

4.11, 

12.3, 

13.1, 

13.3, 

13.4 

 

89 66. Wędrówki po 

najbliższej okolicy 

• określa główne kierunki 

geograficzne; 

• wymienia elementy 

pogody i jej jednostki; 

• odczytuje na planie i 

mapie informacje 

zapisane w legendzie; 

• wymienia najczęściej 

spotykane skały i gleby 

• określa pośrednie 

kierunki geograficzne; 

• wskazuje niebezpieczne 

zjawiska 

atmosferyczne; 

• odszukuje na mapie i 

planie wybrane obiekty; 

• przyporządkowuje 

skały do odpowiednich 

grup 

• rozróżnia kierunki 

geograficzne za pomocą 

obiektów w terenie;  

• opisuje skutki zjawisk 

atmosferycznych; 

• wymienia formy terenu i 

rozpoznaje je na mapach; 

• podaje przykłady 

zastosowana skał 

• podaje przykłady 

korzystania z 

umiejętności 

wyznaczania 

kierunków 

geograficznych; 

• odróżnia elementy 

pogody od zjawisk 

atmosferycznych; 

• wskazuje różnice 

między mapą 

poziomicową a 

hipsometryczną; 

• opisuje, w jaki sposób 

powstaje gleba i od 

czego zależy jej 

żyzność 

• ocenia dokładność 

pomiarów 

meteorologicznych; 

• ocenia stopień 

zagospodarowania 

terenu na podstawie 

mapy topograficznej 

i krajobrazowej 

2.1 

3.2, 

3.11, 

3.12, 

2.3, 

2.4, 

2.6, 

2.7, 

4.13, 

4.14 

 

90 67. Podróże po 

Polsce i Europie 

• wskazuje na mapie 

ogólnogeograficznej pasy 

rzeźby Polski; 

• wymienia cechy rzeźby 

wysokogórskiej Tatr;  

• wymienia kolejno piętra 

roślinności Tatr; 

• odróżnia krajobrazy 

naturalne i 

• opisuje krajobraz Tatr;  

• charakteryzuje 

krajobrazy wyżyn 

Polski; 

• prezentuje trasę 

wycieczki po 

Polsce, poleca 

7.1, 

7.2, 

7.3, 

7.5, 



 

 

• wymienia krajobrazy 

wyżyn;  

• lokalizuje na mapie parki 

narodowe na nizinach 

środkowopolskich;  

• rozpoznaje na ilustracji 

elementy rzeźby 

polodowcowej;  

• wymienia elementy 

krajobrazu nadmorskiego 

Polski;  

• pokazuje na mapie 

poznane miasta leżące 

nad Wisłą;  

• wymienia państwa 

sąsiadujące z Polską i ich 

stolice; 

• lokalizuje na mapie strefę 

krajobrazu 

śródziemnomorskiego i 

Alpy; 

• na podstawie ilustracji 

opisuje krajobrazy 

śródziemnomorski i 

alpejski 

 

• wskazuje na rycinie 

formy krasowe wyżyny 

wapiennej; 

• wymienia typy 

krajobrazów objętych 

ochroną w 

poszczególnych 

parkach narodowych 

nizin 

środkowopolskich;  

• wskazuje na mapie 

Polski: największe 

jeziora polodowcowe i 

przybrzeżne, mierzeje; 

• rozpoznaje na 

ilustracjach po jednym 

zabytku Krakowa, 

Warszawy i Gdańska;  

• lokalizuje na mapie 

stolice naszych 

sąsiadów; 

• opisuje pogodę latem 

nad Morzem 

Śródziemnym;  

• wyjaśnia, dlaczego 

turyści chętnie jeżdżą 

zimą w Alpy 

przekształcone przez 

człowieka występujące 

w pasie wyżyn Polski;  

• rozpoznaje na zdjęciach 

typ krajobrazu nizin 

środkowopolskich; 

• opisuje krajobraz 

pojezierzy i nadmorski;  

• wymienia najbardziej 

znane zabytki Krakowa, 

Warszawy i Gdańska;  

• rozpoznaje na zdjęciach 

najbardziej popularne 

zabytki stolic państw 

sąsiadujących z Polską; 

• wymienia atrakcje 

turystyczne krajobrazu 

śródziemnomorskiego; 

• wskazuje możliwości 

odpoczynku w Alpach w 

ciągu całego roku ze 

wskazaniem 

wykorzystania form 

rzeźby krajobrazu 

 

• uzasadnia celowość 

utworzenia parków 

narodowych w pasie 

nizin 

środkowopolskich; 

• rozróżnia elementy 

krajobrazu powstałe w 

wyniku niszczącej i 

budującej siły natury na 

pojezierzach i 

pobrzeżu; 

• opisuje wycieczkę po 

Wiśle „od Krakowa do 

Gdańska”;  

• opisuje atrakcje 

turystyczne w krajach 

sąsiadujących z Polską;  

• wymienia zabytki 

cywilizacji europejskiej 

nad Morzem 

Śródziemnym 

miejsca do 

zwiedzania;  

• prezentuje 

wycieczkę po 

poznanych krajach 

Europy 

7.6, 

7.7 

 

91 68. Podróże po 

świecie, od bieguna 

do bieguna 

• odczytuje ze schematu 

kształt i rozmiary Ziemi; 

• pokazuje na globusie i na 

mapie południki i 

równoleżniki;  

• lokalizuje na mapie 

świata kontynenty i 

oceany;  

• wymienia planety Układu 

Słonecznego;  

• demonstruje ruch 

obrotowy i obiegowy 

Ziemi;  

• podaje główne wymiary 

i kształt Ziemi;  

• pokazuje na globusie i 

mapie półkule;  

• określa półkule na 

których leżą 

poszczególne 

kontynenty i oceany;  

• wyjaśnia założenia 

heliocentrycznej teorii 

Mikołaja Kopernika;  

• wyjaśnia, czym jest 

geoida;  

• opisuje cechy 

południków i 

równoleżników; 

• wymienia elementy 

rzeźby powierzchni dna 

oceanu;  

• odróżnia planety typu 

ziemskiego od gazowych 

olbrzymów;  

• oblicza z 

wykorzystaniem 

globusa obwód Ziemi; 

• odczytuje wartość 

południka i 

równoleżnika 

przechodzącego przez 

Kraków; 

• ocenia wielkość i 

położenie lądów i 

oceanów na Ziemi;  

• wyjaśnia zależności 

między 

oświetleniem i 

ogrzaniem Ziemi a 

występowaniem 

stref klimatycznych 

i krajobrazowych 

11.1, 

11.2, 

11.3, 

11.6, 

11.7, 

11.8, 

12.1, 

12.2,

13.1, 

13.2  



 

 

• pokazuje na mapie 

krajobrazy strefy gorącej, 

umiarkowanej i zimnej 

• wymienia cechy ruchu 

obrotowego i 

obiegowego Ziemi; 

• opisuje poznane 

krajobrazy strefy 

gorącej, umiarkowanej i 

zimnej 

• wymienia następstwa 

ruchu obrotowego i 

obiegowego Ziemi;  

• opisuje warunki 

klimatyczne w 

poznanych krajobrazach 

strefy gorącej, 

umiarkowanej i zimnej 

• określa położenie 

Ziemi we 

Wszechświecie; 

• określa konsekwencje 

ruchów Ziemi dla 

Polski;  

• przyporządkowuje 

strefy krajobrazowe do 

odpowiednich stref 

klimatycznych Ziemi 

92 69. Świat jest chemią • obserwuje i rozróżnia 

stany skupienia; 

• wymienia podstawowe 

właściwości substancji w 

różnych stanach 

skupienia; 

•  odróżnia mieszaniny 

jednorodne i 

niejednorodne; 

• podaje przykłady dyfuzji; 

• posługuje się pojęciem 

masa i jej jednostką;  

• podaje przykłady 

przemian odwracalnych i 

nieodwracalnych; 

• wymienia podstawowe 

składniki powietrza; 

• odróżnia pojęcia 

rozpuszczanie i topnienie 

• posługuje się pojęciem 

drobina jako 

najmniejszym 

elementem budującym 

materię; 

• opisuje skład materii 

jako zbiór różnego 

rodzaju drobin 

tworzących różne 

substancje i ich 

mieszaniny; 

• podaje przykłady 

mieszanin 

jednorodnych i 

niejednorodnych; 

• porównuje masy ciał o 

tej samej objętości, lecz 

wykonane z różnych 

substancji; 

• posługuje się pojęciem 

ciśnienie atmosferyczne 

• prezentuje za pomocą 

modelu drobinowego 

trzy stany skupienia 

materii; 

• wyjaśnia na podstawie 

drobinowej budowy 

materii model 

mieszaniny jednorodnej i 

niejednorodnej; 

• przedstawia na modelu 

lub schematycznym 

rysunku zjawisko 

dyfuzji; 

• wyjaśnia, na czym 

polega różnica ciśnień; 

• wymienia czynniki 

wpływające na 

rozpuszczanie substancji 

• prezentuje na modelu 

drobinowym 

właściwości ciał 

stałych, cieczy i gazów; 

• wymienia czynniki 

wywołujące zmiany 

stanów skupienia; 

• porównuje objętości 

ciał o tej samej masie, 

lecz zbudowanych z 

różnych substancji; 

• posługuje się pojęciem 

gęstość; 

• omawia sposoby 

rozdzielania mieszanin 

• wyjaśnia przebieg 

zjawiska dyfuzji w 

ciałach stałych; 

• opisuje 

doświadczenia 

wykazujące 

istnienie powietrza i 

ciśnienia 

atmosferycznego; 

• wyjaśnia przebieg 

doświadczeń 

wywołujących 

zmiany stanów 

skupienia 

3.3, 

3.4, 

3.5, 

3.6, 

3.7, 

3.10, 

6.1, 

6.2, 

14.1, 

14.2, 

14.3, 

14.4, 

14.5, 

14.6 

93 70. Właściwości ciał • podaje przykłady 

występowania 

rozszerzalności cieplnej 

ciał w życiu codziennym; 

• wymienia ciała dobrze i 

słabo przewodzące 

ciepło; 

• podaje przykłady ciał 

wykonanych z substancji 

• wyjaśnia zasadę 

działania termometru 

cieczowego; 

• wyjaśnia znaczenie 

zastosowania ciał 

dobrze i słabo 

przewodzących ciepło 

w życiu codziennym; 

• opisuje rozszerzalność 

temperaturową cieczy i 

gazów na podstawie 

drobinowej budowy 

materii; 

• opisuje zastosowanie 

substancji ze względu na 

ich właściwości (kruche, 

plastyczne i sprężyste); 

• analizuje 

wykorzystanie 

rozszerzalności cieplnej 

w życiu codziennym; 

• opisuje oddziaływanie 

między ciałami 

naelektryzowanymi; 

• wyjaśnia 

oddziaływanie 

• opisuje sposób 

przeprowadzenia 

doświadczeń 

wykazujących 

oddziaływania 

elektryczne, 

magnetyczne i 

grawitacyjne; 

3.8, 

3.9, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

10.2, 

10.5, 

10.7, 

10.8 



 

 

kruchych, plastycznych i 

sprężystych; 

• wymienia rodzaje 

oddziaływań; 

• wymienia elementy, z 

których jest zbudowany 

prosty obwód 

elektryczny; 

• opisuje budowę magnesu 

• omawia sposób 

elektryzowania się ciał; 

• wymienia warunki jakie 

musi spełniać obwód 

elektryczny, aby mógł 

popłynąć w nim prąd 

elektryczny; 

• opisuje oddziaływanie 

między magnesami 

• opisuje sposób 

oddziaływania ciał 

naelektryzowanych na 

inne ciała; 

• rysuje prosty obwód 

elektryczny; 

• wyjaśnia budowę 

kompasu i zasadę jego 

działania 

magnesu z polem 

magnetycznym Ziemi; 

• opisuje czynniki 

zakłócające wskazania 

kompasu 

• planuje 

doświadczalne 

wykazanie 

czynników 

wpływających na 

zakłócenia wskazań 

kompasu 

 

94 71. Zjawiska fizyczne 

w przyrodzie 

• wymienia zjawiska 

świetlne obserwowane w 

przyrodzie; 

• podaje przykłady 

stosowania elementów 

odblaskowych w celu 

zachowania 

bezpieczeństwa; 

• wymienia źródła 

dźwięku; 

• podaje przykłady zjawisk 

elektrycznych w 

przyrodzie; 

• wymienia źródła prądu; 

• wymienia rodzaje 

ruchów; 

• wymienia rodzaje 

oporów ruchu 

• opisuje zjawisko 

odbicia, załamania i 

rozproszenia promieni 

świetlnych; 

• opisuje sposób 

rozchodzenia się 

dźwięku w przyrodzie; 

• dobiera źródła prądu do 

odbiorników, 

uwzględniając napięcie 

elektryczne; 

• opisuje zasady 

bezpiecznego 

obchodzenia się z 

urządzeniami 

elektrycznymi; 

• opisuje różne rodzaje 

ruchów; 

• wymienia czynniki, od 

których zależą siły 

tarcia i opory ośrodka 

• wyjaśnia zjawisko 

powstawania tęczy; 

• porównuje rozchodzenie 

się dźwięków w różnych 

ośrodkach; 

• opisuje skutki przepływu 

prądu w urządzeniach 

domowych; 

• interpretuje prędkość 

jako drogę przebytą w 

jednostce czasu; 

• podaje przykłady 

zmniejszania i 

zwiększania siły tarcia i 

oporu ośrodka 

• porównuje prędkość 

rozchodzenia się 

dźwięków w różnych 

ośrodkach na podstawie 

obserwacji zjawisk 

przyrodniczych; 

• uzasadnia potrzebę 

oszczędzania energii 

elektrycznej; 

• opisuje sposób 

wyznaczenia prędkości 

swojego ruchu; 

• wyjaśnia 

wykorzystanie przez 

człowieka w życiu 

codziennym sił tarcia i 

oporów powietrza oraz 

wody 

• wyjaśnia −  na 

podstawie 

drobinowej budowy 

materii wykonując 

rysunek modelowy 

− rozchodzenie się 

dźwięku; 

• proponuje 

doświadczalne 

sprawdzenie 

występowania 

oporów ruchu 

6.,5 

8.7, 

8.8, 

8.9, 

8.10, 

10.1, 

10.3, 

10.4, 

10.6, 

11.4, 

11.5, 

15.1, 

15.2, 

15.3 

95, 

96 

 

Zajęcia terenowe: 

Wycieczka do ogrodu 

botanicznego lub 

ogrodu 

zoologicznego 

Rozpoznawanie charakterystycznych roślin i zwierząt strefy gorącej, umiarkowanej i zimnej.  

Określanie ich przystosowań do życia w naturalnym środowisku 

I, 

13.1, 

13.3 

 

 

 


