
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, 

 KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 

ORAZ 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW 

 

 



Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zostały opracowane przez Zespół do Spraw 
Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania, zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana. 

 

Założenia systemu uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534) 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne uczniów, w tym projekty szkolne, 

2) zachowanie ucznia. 

§2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega  
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających 
z programów realizowanych w szkole nauczania oraz formułowania oceny. 

§3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) monitorowanie pracy ucznia, 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz o postępach w tym zakresie, 

3) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez udzielenie informacji na temat tego, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

4) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)  i  nauczycielom informacji 
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia, 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

§4. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia przeprowadzają nauczyciele. 

§5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  
do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 



2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 
(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia  
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

8) sprawdzone i ocenione sprawdziany i sprawdziany po każdym półroczu zostają 
przekazane uczniowi na nie krócej niż dwa dni. Ostateczny termin zwrotu prac 
ustala każdorazowo nauczyciel przedmiotu. Prace są przechowywane przez 
nauczyciela danego przedmiotu i udostępniane do wglądu podczas dyżurów i dni 
otwartych. 

§6. Ocenianie powinno wspierać i wzmacniać proces nauczania, a ten powinien 
stwarzać sytuację, w której każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania 
swojej wiedzy i umiejętności. 

§7. 1) W szkole obowiązuje kalendarz publikowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Każdy rok szkolny składa się z dwóch półroczy, natomiast każde półrocze 
zostaje zamknięte radą klasyfikacyjną. Pierwsze półrocze zaczyna  
się 1 września, a kończy się przed feriami zimowymi, nie później jednak  
niż z ostatnim dniem stycznia.  

2) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych. 

§8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających 
z realizowanego przez siebie programu, 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3)  kryteriach i sposobach oceniania sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i pisemnych, 
aktywności na lekcjach oraz prac domowych, 

4) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

§9. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia, 



3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

§10. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana 
uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż 
do ukończenia szkoły podstawowej. 

§11. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY OCENIANIA, KRYTERIA OCEN - WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 

 

§12.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące (kształtujące oraz sumujące), 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

§13.  1) Ocenianie sumujące. 

2) Począwszy od klasy czwartej szkoła podstawowa stosuje sześciostopniową skalę 
ocen. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z przedmiotów ujętych 
w planie nauczania ustala się w stopniach następującej skali: 

6 - stopień celujący 

5 - stopień bardzo dobry 

4 - stopień dobry 

3 - stopień dostateczny 

2 - stopień dopuszczający 



1 - stopień niedostateczny. 

§14. Dopuszcza się stosowanie „+" i „-" w ocenianiu bieżącym. 

§15. 1.Kryteria ocen: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiadomości i umiejętności na poziomie 98%-100%; 

b) samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych; 

c) ma osiągnięcia oryginalne i twórcze; 

d) wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem; 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach 
programowych; 

b) swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, wyciąga wnioski. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował większość zawartych w wymaganiach programowych treści; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności; 

b) zna najważniejsze fakty (wiedza podstawowa) zawarte w wymaganiach 
programowych; 

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy niewielkiej pomocy 
nauczyciela. 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zawarte w wymaganiach programowych wiadomości i umiejętności 
konieczne, tj. niezbędne w realizacji celów przedmiotu na danym i wyższych 
etapach kształcenia; 

b) zna podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela rozwiązuje typowe zadania 
o niewielkim stopniu trudności. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą. 

2. Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów zawarto w kryteriach 
zamieszczonych po §106. 

§16. Ocenianie kształtujące (OK). Ocena kształtująca jest stosowana w procesie 
uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, nabywania umiejętności 
i sprawdzania osiągnięć. Jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej, opisowej,  
w formie ustnej lub pisemnej (bez oceny w stopniu) i nie ma wpływu na ocenę 
sumującą. Może mieć formę samooceny lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej 
mogą podlegać: wypowiedź ustna, kartkówka, sprawdzian, praca kontrolna i inne 
formy pracy ucznia.  



1) Informacja zwrotna. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy, 
który zawiera wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy, 
wskazuje to, co wymaga poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń 
powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku powinien pracować 
dalej. Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu 
określonymi przed zleceniem zadania. 

2) Ocena kształtująca a ocena sumująca. Nie można jednocześnie stosować oceny 
kształtującej i sumującej. Niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę 
kształtującą skutkować będzie otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 

§17. 1.Osiągnięcia edukacyjne uczniów z poszczególnych przedmiotów są 
sprawdzane w następujących formach: 

1) sprawdzian,  

2) sprawdzian po I półroczu, sprawdzian po II półroczu, 

3) projekt długoterminowy, 

4) projekt krótkoterminowy, 

5) kartkówka, 

6) odpowiedź ustna, 

7) recytacja, czytanie, 

8) praca domowa, 

9) praca na lekcji, 

10) praca w grupie, 

11) aktywność ucznia i zaangażowanie, praca dodatkowa, np. referat, album, plakat, 
projekt przedmiotowy  itp., 

12) konkursy przedmiotowe. 

2. W przypadku dostosowań wynikających z opinii psychologiczno-pedagogicznych 
lub orzeczeń sprawdzian przeprowadza się w formie wskazanej w powyższej 
opinii/orzeczeniu. 

§18. 1. W oddziałach dwujęzycznych na przedmiotach nauczanych w systemie 
dwujęzycznym ocenie podlegają: 

1) wiedza i umiejętności przedmiotowe, 

2) zaangażowanie, 

3) poprawność językowa.  

2. Użycie języka obcego na lekcjach jest dostosowane do poziomu jego 
znajomości przez uczniów oraz stopnia trudności omawianych zagadnień w 
proporcjach określonych przez nauczyciela przedmiotu.  

3. Dobro przedmiotowe przeważa nad dobrem językowym, co oznacza, że 
najważniejszym jest opanowanie materiału w języku polskim zgodnie z 
podstawą programową. Wymagane jest jednak również opanowanie 
wybranych obszarów w języku angielskim.  

4. Każda forma sprawdzania wiedzy może zawierać elementy w języku 
angielskim.  



5. O proporcjach pomiędzy językiem polskim a językiem angielskim decyduje 
nauczyciel przedmiotu. 

§19. 1. Wszystkie sprawdziany są punktowane w skali 0% do 100%.  
Za wykonanie każdego zadania uczniowie zdobywają określoną liczbę punktów. Ilość 
procentową punktów na ocenę przelicza się następująco: 

 

 

 

 

 

 

2. W ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć: 

a) w klasach IV i V maksymalnie dwa sprawdziany z przedmiotów, w których 
udział bierze cała klasa oraz jeden z zajęć prowadzonych w grupach, 

b) w klasach VI, VII i VIII trzy sprawdziany. 

3. Sprawdzian może zostać przełożony na inny termin w wypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

4. Sprawdzian poprawkowy nie jest traktowany jako kolejny sprawdzian. 

5. W ciągu jednego dnia może się odbyć maksymalnie jeden sprawdzian,  
z zastrzeżeniem §19. 4. 

§20. 1. Uczeń jest zobowiązany do systematycznej poprawy ocen bieżących.  

2. Oceny niedostateczne uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie i na 
zasadach określonych przez nauczyciela.  

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, kartkówki 
niezapowiedzianej (z wyjątkiem dotyczących znajomości lektury), pracy domowej 
literackiej. W naszej szkole uczeń ma obowiązek poprawy oceny negatywnej 
(niedostateczna, dopuszczająca) ze sprawdzianu w terminie ustalonym 
z nauczycielem - nie później niż 14 dni od otrzymania oceny, z pozostałych ww.  
nie później niż 7 dni od otrzymania oceny. 

4. Nauczyciel przeprowadza jedną poprawę w terminie wspólnym dla całej klasy 
lub grupy zajęciowej. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisania 
sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.  

5. Uczeń poprawia ocenę raz. Jeśli uzyskuje z poprawy ocenę niedostateczną, to 
ma obowiązek poprawiania jej do skutku. Jeśli ocena uzyskana z poprawy jest niższa 
bądź taka sama od uzyskanej w pierwszym terminie, nie zostaje wpisana  
do dziennika, jeśli natomiast jest lepsza to do dziennika, wpisana zostaje obok oceny 
z pierwszego terminu. 

6. W przypadku choroby ucznia lub innych zdarzeń losowych uczeń może 
poprawiać sprawdzian indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
z nauczycielem. 

7. W przypadku niepojawienia się ucznia w dwóch wyznaczonych przez 
nauczyciela terminach, bez usprawiedliwienia, ocena pozostaje niezmieniona. 

97% - 100% celujący 

86% -  96% bardzo dobry 

71% -  85% dobry 

51% -  70% dostateczny 

40% -  50% dopuszczający 

0% -    39% niedostateczny 



§21. Nauczyciel ma obowiązek przedstawiania ocenionej pracy uczniowi w dniu 
wystawienia oceny oraz rodzicom na ich życzenia w ustalonym terminie. 

§22. 1. Ocena śródroczna/końcowa nie jest wystawiana na podstawie średniej 
arytmetycznej. Wystawiając ocenę śródroczną/końcową, nauczyciel bierze pod uwagę 
przede wszystkim ocenę z prac kontrolnych pisanych w klasie, odpowiedzi ustnej, 
aktywności na zajęciach, prac domowych. Ocena śródroczna i końcowa informuje o 
stopniu spełniania wymagań edukacyjnych przez ucznia z danego przedmiotu. W 
sytuacji dostosowań wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się 
nauczyciel, wystawiając ocenę, bierze pod uwagę takie formy sprawdzania wiedzy i 
umiejętności ucznia, które są najbardziej sprzyjające dla danego ucznia. W przypadku 
języka angielskiego ocenę wystawia nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę oceny 
wystawiane przez native speakera i w porozumieniu z nim. 

3. Ocenę celującą śródroczną/końcową może otrzymać uczeń spełniający warunki 
zawarte w § 15.1.1. 

4. Laureat konkursu przedmiotowego (tzw. konkursu kuratoryjnego) otrzymuje 
ocenę celującą na koniec roku szkolnego z danego przedmiotu. 

5. Za zajęcie I miejsca w konkursach o zasięgu minimum dzielnicowym uczeń 
otrzymuje ocenę cząstkową – celującą, zaś za miejsce II, III – bardzo dobrą, z danego 
przedmiotu. 

7. W przypadku zdania egzaminu KET w klasie 4 lub 5 nauczyciel może 
podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną lub/i roczną z języka angielskiego o jeden 
stopień w przypadku otrzymania certyfikatu "pass with merit" lub "pass with 
distinction". Nauczyciel może wystawić ocenę celującą na koniec roku  
pod warunkiem, że uczeń miał ocenę proponowaną co najmniej dobrą. 

8. W przypadku zdania egzaminu KET lub PET w klasie 6 nauczyciel może 
podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną lub/i roczną z języka angielskiego o jeden 
stopień. W przypadku otrzymania certyfikatu  PET "pass with merit" lub "pass with 
distinction". Nauczyciel może wystawić ocenę celującą na koniec roku  
pod warunkiem, że uczeń miał ocenę co najmniej dobrą ocenę proponowaną. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 
muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału 
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych  
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§23. Nauczyciel jest obowiązany: 

1)  indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
rozwoju psychofizycznego uczniów, 

2) wspierać uzdolnienia i zainteresowania ucznia, m.in. poprzez pomoc  
w ich rozwijaniu oraz przygotowanie do udziału w konkursach i zawodach. 

§24. Zasady udzielania uczniom pomocy w uzupełnianiu braków w wiedzy  
lub umiejętnościach: 

1. na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej kieruje się ucznia na 
konsultacje prowadzone w szkole przez nauczycieli i terapeutę pedagogicznego lub 
do placówek specjalistycznych, 



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających zaległości  
lub trudności w nauce - w klasach 1-3 są obowiązkowe, w klasach 4-8 organizowane 
są jako dobrowolne konsultacje przedmiotowe, na które uczeń może być skierowany 
przez nauczyciela, 

3. w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w czasie klasyfikacji śródrocznej, 
nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany przygotować w formie pisemnej „program 
naprawczy" i zapoznać z nim ucznia oraz jego rodziców. 

§25. 1.Uczniowie klas IV - VIII otrzymują świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli 
uzyskają w wyniku końcowej klasyfikacji średnią ocen minimum 4,75 i przynajmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

2. Innymi sposobami nagradzania uczniów są: 

1) pochwała na forum klasy, 

2) pochwała na forum szkoły, 

3) list pochwalny skierowany do rodziców, 

4) nagroda książkowa lub inna, 

5) dyplom uznania. 

§26. 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 25.1, wlicza się także roczne oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.    

2. Uczniowi, który nie uczęszczał na żadne z tych zajęć, na świadectwie promocyjnym 

i świadectwach ukończenia szkoły stawia się w rubryce "religia/etyka" poziomą kreskę. 

§27. 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 
określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych oraz drugiego języka 
obcego nowożytnego. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza, 
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń na czas 
określony w tej opinii podejmuje dyrektor szkoły.  

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w §27.3., 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. Opinia, o której mowa w §27.3, stanowi załącznik do arkusza ocen. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 



nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia. 

§28. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony". 

§29. Uczeń, który został poinformowany o proponowanej ocenie z zajęć 
dydaktycznych (śródrocznej, rocznej lub końcowej) i zachowania, ma prawo ustalić  
z nauczycielem sposób jej poprawy. 

§30. Tytuł: „Sportowca roku”, „Społecznika roku”, „Absolwenta roku” jest 
przyznawany decyzją Rady Pedagogicznej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA 

 

§31. Wiadomości i umiejętności uczniów klas 1-3 NSP 47 z zakresu: edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, zdrowotno-
ruchowej, jak również zajęć komputerowych oraz języka angielskiego są oceniane 
według przyjętej trójstopniowej skali z 6-punktowym wyszczególnieniem na: 

KOMPETENCJE DZIECKA POWYŻEJ OCZEKIWAŃ 

6p. – Wspaniale 

5p. – Bardzo dobrze 

KOMPETENCJE DZIECKA ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI 

4p. - Ładnie 

3p. - Postaraj się / Popracuj jeszcze 

KOMPETENCJE DZIECKA PONIŻEJ OCZEKIWAŃ 

2p. - Pomyśl / Za mało pracujesz 

1p. - Pracuj więcej / Popraw się 

§32. Aby ułatwić uczniom klas trzecich przejście z I do II etapu kształcenia, 
w klasie III  ww. punkty zastępuje się ocenami cyfrowymi:  

 

   

§33. 1. Stawianie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym 

2. W związku z tym, że w kl. 1 i 2 ocenia się za pomocą PUNKTÓW, to nie 
dopuszcza się stawiania „+” i „-” przy ocenie.  

6p. - celujący (6) 5p. - bardzo dobry (5) 4p. - dobry (4) 

3p. - dostateczny (3) 2p. - dopuszczający (2) 1p. - niedostateczny (1) 



3. W związku z tym, że w kl. 3 zamiast punktów stawiamy oceny – dopuszcza 
się stawianie „+” i „-” przy ocenie.  

§34. Kryteria oceniania: 

1. Kompetencje UCZNIA POWYŻEJ OCZEKIWAŃ: 

1) Wspaniale (6p.) otrzymuje uczeń, który: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem danej klasy; 

c) proponuje rozwiązania nietypowe; 

d) testy i sprawdziany nauczycielskie wykonuje z zadaniem dodatkowym. 

2) Bardzo Dobrze (5p.) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
zintegrowanym danej klasy; 

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 
w nowych sytuacjach; 

e) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela 
źródeł informacji, korzystając ze wskazówek nauczyciela, potrafi dotrzeć  
do innych źródeł wiedzy. 

2. Kompetencja UCZNIA ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI: 

1) Ładnie (4p.) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego w danej 
klasie; 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne, 

c) pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela; 

d) potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. 

2) Postaraj się / Popracuj jeszcze (3p.) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 
zintegrowanego w danej klasie; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności; 

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji; 

d) potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, złożone wykonuje wyłącznie 
z pomocą nauczyciela; 



e) opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 
zagadnień w stopniu zadowalającym. 

 

3. Kompetencje UCZNIA PONIŻEJ OCZEKIWAŃ 

1) Pomyśl / Za mało pracujesz (2p.) otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają 
możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 
stopniu trudności przy pomocy nauczyciela; 

c) to „czerwony sygnał" zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki. 

2) Pracujwięcej/ Popraw się (1p.) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 
zintegrowanego w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet 
przy pomocy nauczyciela. 

§35. 1. Sposoby oceniania. Nauczyciele klas I-III mają obowiązek odnotowywać 
osiągnięcia uczniów w dzienniku internetowym, w którym powinna znaleźć się analiza 
pracy ucznia, oceniona wg kryteriów zawartych w §34 i zapoznawać rodziców ze 
swoimi obserwacjami w czasie spotkań.  

2. Ocena bieżąca: 

1) ustna ocena na tle całej klasy lub indywidualna, motywująca do aktywności 
i wysiłku; 

2) pisemna ocena (zeszyt, karta pracy, sprawdzian, test, dyktando, praca plastyczna, 
etc.) w formie stempelka z krótką informacją: / Wspaniale/Bardzo 
dobrze/Ładnie/Postaraj się/Pomyśl/Pracuj więcej; 

 

 

 

 

 

 

3. w dzienniku internetowym: 

1) zapis cyfrowy od 1 do 6  wraz z komentarzem nauczyciela lub wyrażenie 
oceniające; 

2) w kl. 1 i 2: stawiane są punkty – bez plusów i minusów; 

3) w kl. 3: stawiane są oceny, z plusami i minusami. 

4. Ocena, która jest oceną za opanowanie danej umiejętności (ocena z większego 
sprawdzianu, pracy itp.), powinna być opatrzona podsumowującym komentarzem 



nauczyciela (który później będzie mógł znaleźć się na podsumowującej ocenie 
opisowej).  

§36. Prace pisemne - uczniowie piszą sprawdziany (kartkówki, testy, 
dyktanda,„Małe co nieco",etc.)zaplanowane zgodnie z rozkładem materiału i dotyczą 
one materiału bieżącego. Pozwalają ocenić osiągnięcia dziecka w danym okresie, 
sprawdzają trwałość zdobytych umiejętności, uwidaczniają postępy, wykrywają 
problemy. Także uczą dziecka systematyczności, koncentracji, spostrzegawczości, 
jak również czytania ze zrozumieniem. Prace gromadzone są przez nauczyciela 
przedmiotowego i udostępniane do wglądu rodzicom na tzw. „dyżurach  
dla rodziców". 

§37. 1. Wszystkie prace pisemne kontrolne (kartkówki, testy, sprawdziany, 
„Małe co nieco", etc.) są punktowane w skali 0 - 100%. Za wykonanie każdego 
zadania uczniowie zdobywają określoną liczbę punktów. 

2. Za sprawdzian dzieci otrzymują stempelek (w zależności od ilości uzyskanych 
procentów). Ilość procentowa zdobytych punktów przeliczana jest wg stałej skali: 

 

 

 

 

 

 

3. Za dyktando dzieci otrzymują stempelek (w zależności od liczby błędów). Liczba 
zdobytych punktów przeliczana jest wg punktacji: 

 

 

 

 

 

§38. 1. Nauczyciel przy wystawianiu ocen bierze pod uwagę możliwości ucznia 
oraz jego wkład pracy: 

2. z edukacji plastycznej uwzględnia:  estetykę pracy,  zaangażowanie dziecka, ilość 
wykorzystanych materiałów do wykonania pracy, ład i porządek na stanowisku pracy, 

3. z edukacji muzycznej uwzględnia: aktywność na zajęciach, stopień 
indywidualnego zaangażowania ucznia, 

4. z edukacji motoryczno - zdrowotnej uwzględnia: stopień indywidualnego 
zaangażowania ucznia, wysiłek włożony w wykonywane ćwiczenie, udział w grach 
i zabawach, 

5. z zajęć komputerowych: dokładność pracy, samodzielność, wkład pracy. 

§39. Ocenie podlega także stan zeszytu przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń, 
tj.: staranność prowadzenia, czytelność pisma, dokładność zapisywania notatek i prac 
domowych, itp. w dowolnym momencie półrocza. 

100% - 97% wspaniale 

96% - 86% 
bardzo 
dobrze 

85% - 71% ładnie 
70% - 51% postaraj się 
50% - 40% pomyśl 

39% - 0% 
pracuj 
więcej 

0 błędów wspaniale 

1 błąd bardzo dobrze 

2 - 3błędy ładnie 

4 - 5 błędów postaraj się 

6 - 7 błędów pomyśl 

8 i więcej błędów pracuj więcej 



§40. Uczeń zobligowany jest do rzetelnego i systematycznego odrabiania prac 
domowych. 

§41. W klasach I-III w klasyfikacji śródrocznej i rocznej stosowana jest ocena 
opisowa w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, 
plastycznej, muzycznej, zdrowotno-ruchowej, zajęć komputerowych oraz języka 
angielskiego. 

                                                             

                                                              ROZDZIAŁ IV  
OCENA ZACHOWANIA  

 

§42. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

§43. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły 
podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

 

SKALA OCEN Z ZACHOWANIA 

WZOROWE 35-32 POPRAWNE 17-12 

BARDZO DOBRE 31-26 NIEODPOWIEDNIE 11-5 

DOBRE 25-18 NAGANNE 4-0 

 

 

§44. Kryteria ocen z zachowania zawarto w poniższych tabelach – odpowiednia 
dla klas 4-6 oraz dla klas 7-8. Nauczyciele przedmiotowi mają obowiązek wypelnić 
tabele przed wystawieniem ocen z zachowania przez wychowawcę klasy, najpóźniej 
na dwa dni przed ustaloną datą Rady klasyfikacyjnej. 



Klasa:

L.p

.
Kryteria  oceny: polski matemat przyroda angielski historia

niem.

/fran.

/hisz.

muzyka plastyka technika
zajęcia

komput.
w f

religia

/etyka

1

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: dyżurny, przewodniczący klasy, 

robienie dekoracji, zmiana obuwia, punktualne przychodzenie na zajęcia, 

dbałość o porządek  w klasie, na swojej ławce i wokół niej, itp.
0

2
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

0

3

Dbałość o honor i tradycje szkoły: godne uczestnictwo w 

uroczystościach szkolnych, szacunek dla symboli szkoły (np. sztandar, 

logo), strój stosowny do okoliczności, udział w wystepach szkolnych, 

godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np.: konkursy, zawody, itp. 

0

4

Dbałość o piękno mowy ojczystej: kultura słowa i dyskusji, nieużywanie 

wulgaryzmów, itp. 0

5

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

niebieganie, nieszarpanie i niepopychanie innych, niebujanie się na 

krzesłach, niewychylanie się przez okno,nierzucanie niebezpiecznymi 

przedmiotami, itp.; nieprzynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów, samowolne opuszczanie terenu szkoły,  reagowanie w 

sytuacjach niebezpiecznych; higiena osobista, itp.

0

6

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: szacunek dla 

innych, nierozmawianie na lekcjach, niewygłupianie się, życzliwość, 

koleżeńskość,  reagowanie na zwróconą uwagę, niekłócenie 

się/dyskutowanie z nauczycielem, tolerancja, ostrożność na wycieczkach, 

stosowanie sie do zaleceń opiekuna, 

0

7

Okazywanie szacunku innym osobom:  stosowne odnoszenie się do 

dorosłych i kolegów, nieprzerywanie innym, używanie zwrotów 

grzecznościowych, itp.
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kryteria oceny i sposób zbierania informacji od poszczególnych nauczycieli przedmiotowy. Klasy 4-6

R A Z E M        PUNKTÓW:

Imię i nazwisko ucznia:

Ocena  w skali:  0 - 5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa:

L.p

.
Kryteria  oceny: polski matemat biologia fizyka chemia geografia angielski historia

niem.

/fran.

/hisz.

muzyka plastyka technika
zajęcia

komput.
w f

religia

/etyka

1

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: dyżurny, przewodniczący klasy, 

robienie dekoracji, zmiana obuwia, punktualne przychodzenie na zajęcia, 

dbałość o porządek  w klasie, na swojej ławce i wokół niej, itp.
0

2
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

0

3

Dbałość o honor i tradycje szkoły: godne uczestnictwo w 

uroczystościach szkolnych, szacunek dla symboli szkoły (np. sztandar, 

logo), strój stosowny do okoliczności, udział w wystepach szkolnych, 

godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np.: konkursy, zawody, itp. 

0

4

Dbałość o piękno mowy ojczystej: kultura słowa i dyskusji, nieużywanie 

wulgaryzmów, itp. 0

5

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

niebieganie, nieszarpanie i niepopychanie innych, niebujanie się na 

krzesłach, niewychylanie się przez okno,nierzucanie niebezpiecznymi 

przedmiotami, itp.; nieprzynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów, samowolne opuszczanie terenu szkoły,  reagowanie w 

sytuacjach niebezpiecznych; higiena osobista, itp.

0

6

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: szacunek dla 

innych, nierozmawianie na lekcjach, niewygłupianie się, życzliwość, 

koleżeńskość,  reagowanie na zwróconą uwagę, niekłócenie 

się/dyskutowanie z nauczycielem, tolerancja, ostrożność na wycieczkach, 

stosowanie sie do zaleceń opiekuna, 

0

7

Okazywanie szacunku innym osobom:  stosowne odnoszenie się do 

dorosłych i kolegów, nieprzerywanie innym, używanie zwrotów 

grzecznościowych, itp.
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kryteria oceny i sposób zbierania informacji od poszczególnych nauczycieli przedmiotowy. Klasy 7-8

R A Z E M        PUNKTÓW:

Imię i nazwisko ucznia:

Ocena  w skali:  0 - 5 pkt



 

 

 

 

§45. W klasach 1-3 szkoły podstawowej ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna 
zachowania jest oceną opisową biorącą pod uwagę stosunek ucznia do nauki oraz kulturę 
osobistą. 

§46. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§47. Wychowawcy klas 4-8 ustala ocenę zachowania na podstawie średniej 
wyciągniętej z punktów: 

1) oceny nauczycieli uczących w klasie, 

2) samooceny ucznia, 

3) oceny innych uczniów. 

§48. Wychowawca, ustalając ocenę zachowania, odrzuca ocenę klasy  
i/lub samoocenę ucznia, gdy są one zawyżone lub zaniżone w stosunku do oceny 
nauczycieli. Za wartość graniczną uznaje się  4 pkt. różnicy. 

§49. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń  
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

§50. Jeśli uczeń otrzyma w danym półroczu naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły, 
jego śródroczna lub roczna ocena ze sprawowania decyzją wychowawcy zostaje obniżona 
o jeden stopień. Naganę uczeń otrzymuje za nieprzestrzeganie postanowień Statutu 
Szkoły, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 91 ust. 1 ww. 
dokumentu. 

§51. Informacja o udzielonej uczniowi naganie jest dołączana do arkusza ocen. 

§52.  Na terenie szkoły uczeń ma prawo skorzystać z telefonu prywatnego wyłącznie 
podczas przerw międzylekcyjnych do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w zgodzie 
z zapisami zawartymi w Zasadach korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych przez uczniów na terenie NSP 47. 

§53. W przypadku nieregulaminowego użycia telefonu, uczeń dostaje uwagę pisemną, 
a urządzenie będzie zdeponowane w sekretariacie szkoły. Uczeń/rodzic może odebrać 
telefon, opuszczając szkołę po zajęciach. 

Trzy uwagi w dzienniku skutkują pracą społeczną na rzecz klasy/szkoły. Powtarzające się 
przypadki łamania regulaminu skutkują ustną naganą wychowawcy. 

§54. W czasie nauki w szkole podstawowej uczeń może być ukarany: 

a) uwagą nauczyciela lub wychowawcy klasy przesłaną do wiadomości rodziców za   
pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

b) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 

c) dwiema naganami wychowawcy klasy udzielonymi mu z wpisaniem ich do 
elektronicznego dziennika zajęć lekcyjnych, 

d) jedną ustną naganą dyrektora szkoły udzielona mu z wpisaniem jej do dziennika zajęć 
lekcyjnych i powiadomieniem rodziców za pośrednictwem elektronicznego dziennika, 

e) jedną pisemną naganą dyrektora udzieloną mu z wpisaniem jej do  elektronicznego 
dziennika  zajęć lekcyjnych wraz z powiadomieniem rodziców za pośrednictwem tegoż 
dziennika, co powoduje automatycznie pozbawienie ucznia pełnionych funkcji, 



 

 

 

f) skreśleniem z listy uczniów. 

§55. Otrzymanie przez ucznia kolejnej, piątej, nagany skutkuje skreśleniem go z listy 
uczniów. 

§56. Zasady nadawania i odwoływania się od kar nałożonych przez wychowawcę  
lub dyrektora szkoły oraz okoliczności, w których uczeń może zostać skreślony z listy 
uczniów opisane zostały w Statucie Szkoły. 

§57. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z wyjątkiem 
sytuacji, w której rodzic (prawny opiekun) nie odwoła się od niej w trybie opisanym w §66. 

 

ROZDZIAŁ V 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW 

§58. Nauczyciele na początku roku szkolnego lub każdego półrocza (pierwsze dwa 
tygodnie) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  
oraz o sposobie oceniania poszczególnych metod sprawdzania wiedzy. PSO jest dostępne 
do wglądu w teczce wychowawcy i opublikowane na stronie szkoły w zakładce Dla uczniów 
– Przedmioty. Rodzic ma możliwość omówienia PSO na dyżurze  
dla rodziców. 

§59. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

§60. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 
ocenę powinien ją uzasadnić. 

§61. Nauczyciel może uzasadnić ocenę ustnie. 

§62. Na ostatnim zebraniu, na miesiąc przed radą klasyfikacyjną, w razie nieobecności 
rodzica (prawnego opiekuna), dzień po zebraniu za pomocą dziennika elektronicznego, 
nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 
o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i proponowanej ocenie 
klasyfikacyjnej z zachowania. 

§63. Przez cały rok szkolny nauczyciele zobowiązani są informować rodziców 
o występujących trudnościach dydaktyczno- wychowawczych w trybie pilnym. 

§64. Dokumentację dotyczącą oceniania ucznia udostępnia się na wniosek pisemny 
złożony u dyrektora szkoły. 

§65. Na miesiąc przed posiedzeniem Rady klasyfikacyjnej wychowawca informuje 
rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcowych. 

 

 

ROZDZIAŁ VI  

ZASADY KLASYFIKOWANIA, PROMOWANIA 
UCZNIÓW 

§66. 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych według skali określonej w §15.2 oraz ustaleniu oceny zachowania według 
skali w załączniku Kryteria oceniania zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się w ciągu roku szkolnego 
w terminie określonym w harmonogramie roku szkolnego. 

3. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu 
osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali, o której mowa w §15.2 



 

 

 

oraz ustaleniu oceny z zachowania według skali w załączniku Kryteria oceniania 
zachowania. 

§67. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia dotyczące oceny 
półrocznej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny do dnia rady zatwierdzającej, 
natomiast zastrzeżenia dotyczące oceny rocznej mogą być zgłaszane nie później  
niż do dwóch dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania; 

3) oceny ustalone przez komisję są ostateczne. 

§68. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega  
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu 
jednej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zachowania.  

§69. Oceny bieżące uzyskane po wystawieniu ocen śródrocznych wpisywane  
są na następne półrocze. 

§70. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę z zachowania po zapoznaniu się z  opinią nauczycieli uczących (§49) 
- wychowawca klasy. Oceny klasyfikacyjne roczne wystawia się na podstawie ocen 
uzyskanych w poszczególnych dwóch półroczy. 

§71. Ocena wystawiona przez nauczyciela nie może być zmieniona decyzją 
administracyjną. 

§72. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej. 

§73. 1. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia Rada Pedagogiczna może 
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek 
wychowawcy i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 
zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

2.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy albo na wniosek 
wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, opinii państwowej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu 
ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

§74. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję  
do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia 
niedostatecznego. 

§75. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który nie spełnił warunków określonych 
w §74, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem §76. 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH, 
KLASYFIKACYJNYCH, POPRAWKOWYCH I SPRAWDZIANU W OSTATNIM 

ROKU NAUKISZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§76. 1. Uczeń, który został poinformowany o ocenie z zajęć dydaktycznych 
(śródrocznej, rocznej lub końcowej) i nie zgadza się z nią, ma prawo w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wystąpić o egzamin sprawdzający. 

1) Decyzję o dopuszczeniu do tego egzaminu - w terminie poprzedzającym posiedzenie 
zatwierdzającej Rady Pedagogicznej - podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli uczących danego ucznia. 

2) Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie,  
bez względu na przyczynę, jest równoznaczne z utrzymaniem oceny. 

3) Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie przewidzianej dla egzaminu 
poprawkowego, o której mowa w §88.2. 

4) Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż na dwa dni przed radą 
zatwierdzającą wyniki. 

§77. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna, końcowa 
i roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§78. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuację nauki w klasie programowo 
wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienia braków (m.in. udział w zajęciach 
wyrównawczych i w konsultacjach przedmiotowych). 

§79. 1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli w każdym półroczu uzyskał przynajmniej trzy 
oceny bieżące z danego przedmiotu i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy 
oświadczenia o braku podstaw do nieklasyfikowania wraz z podaniem przyczyn. Jako 
podstawy do klasyfikowania nie wymaga się jego obecności na przynajmniej połowie zajęć 
z danego przedmiotu. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia  
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej  
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

§80. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza szkołą. 

§81. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminach ustalonych indywidualnie 
z rodzicami (prawnymi opiekunami), dyrektorem, nauczycielami i uczniem. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 
rocznych zajęć dydaktycznych Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 
do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 



 

 

 

§82. Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala ocenę zgodnie ze skalą 
ocen. W przypadku oceny niedostatecznej w klasyfikacji końcowej i rocznej uczniowi 
przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego zgodnie z regulaminem. Uczeń 
lub jego rodzice mogą również zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  
że roczna ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona 
niezgodnie z prawem. 

§83. 1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodów 
usprawiedliwionej nieobecności oraz ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako przewodniczący komisji, 

2)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

§84. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia –  
w charakterze obserwatorów. 

§85. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 

§86. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, jednakże  
w przypadku oceny niedostatecznej w klasyfikacji rocznej uczniowi przysługuje prawo  
do zdawania egzaminu poprawkowego zgodnie z ZWO. Dodatkowo uczeń lub jego rodzice 
mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena ustalona w 
wyniku egzaminu klasyfikacyjnego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
trybu ustalania tych ocen. 

§87. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

§88. 1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 
uczeń, który w wyniku końcowej i rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną 
z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia roku szkolnego.   

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 
komisji. 

5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a zatwierdza dyrektor 
szkoły. 



 

 

 

§89. Nauczyciel, o którym mowa §88.4.2, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

§90. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład 
komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§91. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września. 

§92. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej, powtarza klasę, z zastrzeżeniem §91. 

§93. 1.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia o którym mowa w §66.2 
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 
komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później  
niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami. 

3. W skład komisji ustalającej ocenę z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w §93.3.2, może być zwolniony z udziału pracy komisji  
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne. 

5. W skład komisji ustalającej ocenę z zachowania wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony - jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia 
zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

§94. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 
zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, 
zadania sprawdzające oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się 
pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i o wykonaniu 
przez ucznia zadania praktycznego. 

§95. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania, sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin 



 

 

 

posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę 
zachowania 

§96. Protokoły, o których mowa w §94 i §95 stanowią załączniki do arkusza ocen. 

§97. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

§98. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo 
najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

§99. W klasie ósmej szkoły podstawowej Centralna Komisja Egzaminacyjna 
przeprowadza egzamin ósmoklasisty według określonych wymagań ustalonych odrębnymi 
przepisami. 

. 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§100. Uczeń ma prawo do rzetelnej informacji i uczciwej oceny. 

§101. Uczeń ma prawo do uzasadnienia oceny wystawionej przez nauczyciela. 

§102. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych Zasadach 
Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

§103. W sprawach spornych obowiązuje postępowanie z zachowaniem zasad 
kompetencji i zależności służbowej. Uczeń (rodzic bądź opiekun prawny) wyraża swoje 
wątpliwości - w pierwszej kolejności do nauczyciela wystawiającego ocenę. Jeśli  
nie uzyska merytorycznie uzasadnionej odpowiedzi, zwraca się do wychowawcy klasy. 
Jeśli i ten nie jest w stanie rozwikłać problemu, uczeń (rodzic bądź opiekun prawny) - 
przekonany o naruszeniu swoich praw - może zwrócić się w formie pisemnej do Dyrektora 
Szkoły. Dyrektor rozpatruje sprawę zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn.10.06.2015r. 

§104. ZWO może ulegać modyfikacji na wniosek Rady Pedagogicznej i rodziców. Musi 
jednak pozostawać w zgodzie z aktualnym zarządzeniem MEN. 

§105. Zasady Oceniania Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta 
Schumana zostały uchwalone i włączone w życie szkoły w dniu 01.09.2015 r.  
z późniejszymi poprawkami uchwalonymi na Radach pedagogicznych w dniach 
29.10.2015r, 19.11.2015r, 07.10.2016r. i 24.03.2017r. 

§106. Nowe zasady oceniania w klasach 1-3 NSP 47 im. Roberta Schumana zostały 
uchwalone i włączone w życie szkoły w dniu 01.09.2015 r. z późniejszymi poprawkami 
uchwalonymi na Radach pedagogicznych w dniach 29.10.2015r, 19.11.2015r, 07.10.2016r. 
i 24.03.2017r 



 

 

 

 

 

Kryteria ocen w klasie IV 
 
 
 
 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE 

 
1. WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca)  

UCZEŃ: 

• poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, 

• wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, 

• poprawnie łączy tytuły lektur omawianych na lekcji z występującymi 
w nich bohaterami, 

• zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji, 

• wypowiada się krótko, często odbiega od tematu, 
 

2. WYMAGANIA  PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, 

• potrafi wymienić główne elementy baśni, 

• odróżnia opis od opowiadania, 
• potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z 

przeczytanym 

• tekstem, 

• odróżnia osobę mówiącą w wierszu od narratora, 

• wyodrębnia zwrotki i wersy, 

• wypowiedź stara się dostosować do wymaganej formy, 

• mówi krótko, na temat, nie wyczerpuje tematu, 

• stara się dbać o poprawność swojej wypowiedzi, 

• w trakcie mówienia próbuje nawiązać kontakt z odbiorcą. 
 

3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, 
• potrafi w tekście literackim wskazać elementy opisu, opowiadania,  

• dialogi, 

• opowiada o przeczytanym tekście, 

• w wierszu wskaże epitety, porównania, metafory, rymy, 

• wyodrębnia obrazy poetyckie, 

• mówi na temat, płynnie, 

• robi niewiele błędów językowych, unika powtórzeń, 
• wypowiada się  wyraźnie, zachowując odpowiednie tempo,  

           intonację i nawiązując kontakt z rozmówcą. 



 

 

 

 

4. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)  

UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• buduje rozbudowane wypowiedzi  o przeczytanym tekście, 

• samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat, formułuje 

wnioski, 

• ocenia postępowanie bohaterów, 

• posługuje się różnymi formami wypowiedzi, 

• wypowiada się na temat, wyczerpująco, 

• posługuje się cytatami, 

• formułuje zdania poprawne składniowo i językowo, 

• posiada duży zasób słownictwa, 

• mówi płynnie, interesująco, 

• wypowiada się wyraźnie zwraca się do odbiorcy, 

• przyjmuje odpowiednią barwę głosu. 
 

5. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• wykorzystuje w pracach wiadomości spoza programu nauczania, 

• redaguje prace bardzo ciekawe, twórcze, pomysłowe, 

• samodzielnie korzysta z czasopism, katalogów, słowników celem uzyskania      

potrzebnych informacji, 

• orientuje się w zagadnieniach kultury, sztuki (oceni przedstawienie, sztukę       

teatralną, film dla dzieci), 

• w wypowiedziach wykorzystuje treści spoza programu nauczania, 

•  buduje oryginalną, twórczą i przemyślaną wypowiedź,  

• bierze z powodzeniem udział w konkursach. 
 
 
 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

                           USTNEJ (ELEMENTY RETORYKI)  I PISEMNEJ 
 

  

 

 

KRYTERIA  OGÓLNE: 
 

 

1.  WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

UCZEŃ: 

• stara się zachować odpowiednią formę, 

• pisze pracę w części zbliżoną do tematu, 

• redaguje pracę odtwórczą, 

• układa zdania krótkie, najczęściej pojedyncze, 

• używa języka potocznego, mówionego, zawierającego wiele 



 

 

 

 

błędów. 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• w wypowiedzi nie zachowuje wszystkich elementów wybranej formy, 

•  zachowuje trójdzielną budowę pracy, 
• temat opracowuje powierzchownie (ujmuje tylko najważniejsze 

• zagadnienia), 

• redaguje pracę w znacznej mierze odtwórczą, 
• robi wiele błędów ( składniowych, stylistycznych, ortograficznych, 

• interpunkcyjnych), 

• tworzy zdania krótkie. 
 

1. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz; 

• redaguje wypowiedź, zachowując wybraną formę, 

• pamięta o akapitach, 

• pisze na temat, ale nie wyczerpuje go, 

• tworzy prace samodzielne, twórcze, ale schematyczne, 

• stosuje zdania różnego typu, 

• popełnia niewiele błędów, 

• w wypowiedź stara się wplatać cytaty. 
 

 

2. WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• posługuje się swobodnie różnymi formami wypowiedzi, 

• temat opracowuje wyczerpująco, 

• pisze samodzielnie, oryginalną, przemyślaną pracę, 

• unika powtórzeń i błędów, 

• próbuje wpisać dialog w pracę, 

• w wypowiedź wplata cytaty. 
 

 

 
 

3. WYMAGANIA  WYKRACZAJĄCE (ocena celująca) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• redaguje różne typy wypowiedzi, 

• wykorzystuje w pracach wiadomości spoza programu nauczania, 

• redaguje prace bardzo ciekawe, twórcze, pomysłowe, 

• stosuje bogate słownictwo, 

• dobiera odpowiednie cytaty, umiejętnie wpisując je w treść, 

• wprowadza do pracy dialog, 

• pisze bezbłędnie. 



 

 

 

 

FORMY  WYPOWIEDZI PISEMNEJ 

 

▪ dialog, 

▪ opis (postaci, przedmiotu, fotografii) 

▪ notatka, 

▪ przepis kulinarny, 

▪ ogólny plan wydarzeń, 

▪ opowiadanie, 

▪ list prywatny, 

▪ zaproszenie, 

▪ dziennik. 

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

 
1. WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• opanował podstawowe zasady ortograficzne, 

• zna czasownik,  rzeczownik i przymiotnik oraz  umie je wskazać w 

tekście, 
•  przy pomocy nauczyciela odmienia czasownik przez osoby, liczby  

            i czasy, 

• zna przypadki i ich pytania, 

• rozpoznaje zdanie, równoważnik zdania, 

• przekształca zdania nierozwinięte w rozwinięte, 

• odróżnia zdanie oznajmujące od pytającego i rozkazującego, 

• zna różnice między głoską a literą, podzieli wyraz na litery i sylaby, 

• poprawnie zapisuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. 
 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 
• zna odstępstwa od zasad ortograficznych, 

• samodzielnie wskazuje w tekście czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

przysłówek, liczebnik, spójnik, przyimek, 

• odmienia łatwe rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki, 

• stopniuje przymiotniki i przysłówki, 

• określa przy pomocy nauczyciela formę czasownika, 

• odróżnia formę osobową od bezokolicznika, 

• wypisuje ze zdania związki wyrazowe, 

• wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie, 

• dzieli wyrazy na głoski, 

• zaznacza prawidłowo akcent w wyrazach typowo polskich, 

• odróżnia samogłoskę od spółgłoski. 
 

3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 



 

 

 

 

• stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne, 

• określa samodzielnie formę czasownika ( osoba, liczba, czas, rodzaj), 

• określa samodzielnie liczbę, rodzaj i przypadek rzeczownika, 

• odmienia przez przypadki rzeczownik w związku z przymiotnikiem, 

• odróżnia zdanie pojedyncze od złożonego, 

• wpisuje wyrazy na wykres zdania, 

• określa cechy głosek ( dźwięczność, miękkość, nosowość ). 

 

4. WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• stosuje na ogół bezbłędnie zasady ortograficzne ( ewentualne błędy 

poprawia   sam ), 

• tworzy określoną formę czasownika i rzeczownika, 

• zamienia zdanie na równoważnik zdania i na odwrót, 
• poprawnie, bez błędów analizuje budowę zdania ( wskazuje podmiot  

▪ i orzeczenie, oddziela grupę podmiotu od grupy orzeczenia, wypisuje 

▪ związki wyrazowe, wykonuje wykres ), 

• dobiera do podanej części mowy wyrazy bliskoznaczne i wyrazy 

▪ przeciwstawne, 

• prawidłowo akcentuje wyrazy pochodzenia obcego ( zakończone na 

▪ –ika, -yka ) oraz czasowniki w liczbie mnogiej czasu przeszłego. 
 

5. WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 
•  posiada umiejętności i wiadomości wykraczające poza program  

▪ nauczania, 

• samodzielnie poszerza swoje umiejętności i wiedzę, wykonuje wiele 

nieobowiązkowych prac domowych, 

• jest aktywny, bierze udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i 

pozaszkolnych, 

• stosuje bogate słownictwo,  

• dba o kulturę słowa. 
 
 
 

 



 

 

 

 

Kryteria ocen w klasie V 
 
 
 
 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE 

 
1. WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, 

• wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, 
teatralnym, filmowym, 

• rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, 

• poprawnie łączy tytuły lektur omawianych na lekcji z  ich autorami, 

• zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji. 
 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, 

• wskazuje cechy bohaterów i podejmuje próbę ich uzasadnienia, 

• odróżnia osobę mówiącą w wierszu  i narratora od rzeczywistego autora, 

• rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie, pamiętnik, notatka, list 

oficjalny, instrukcja, streszczenie, ogłoszenie, 

• zna pojęcia: bajka, baśń, mit, legenda, powieść, przypowieść, nowela. 
 

3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra)  

UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• odróżnia pojęcia fikcji literackiej od rzeczywistości, 

• wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, 

• poprawnie redaguje dialog, opis, opowiadanie, pamiętnik, notatka, list oficjalny, 

instrukcja, streszczenie, ogłoszenie, 

• w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, 

• odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego, 

• wypowiada się głośno, wyraźnie zwraca się do odbiorcy, 

• przyjmuje odpowiednią barwę głosu. 
 

4. WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści, noweli  i potrafi zaliczyć utwór 
▪ do określonego gatunku, 
▪ określa funkcję środków stylistycznych, 

• we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, charakterystyki, 

• samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, 

• samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. 



 

 

 

 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

FORMY  WYPOWIEDZI PISEMNEJ  

 

▪ ogłoszenie, 

▪ plan szczegółowy wydarzeń, 

▪ streszczenie, 

▪ kartka pocztowa (życzenia, pozdrowienia), 

▪ list oficjalny, 

▪ gratulacje,  

▪ opowiadanie z dialogiem, 

▪ sprawozdanie, 

▪ opis krajobrazu, budowli, rzeźby, 

▪ pamiętnik, 

▪ instrukcja. 

 

 
 

1. WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• zna formy wypowiedzi z klasy IV, 

• w formie opowiadania przedstawia wybrany fragment lektury, 

• odtwarza ogólnikowo przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), 

• potrafi opisać wygląd np. kolegi i podać kilka cech charakteru, 

• zna kompozycję i układ listu, 

• potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. 
 

2. WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• j w. oraz: 

• poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, 
• samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc 

     akcji. 
 

3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE  (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• j. w.  oraz: 

• samodzielnie redaguje formę sprawozdania, 

• samodzielnie sporządza plan zdarzeń, 
• formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, 

    odpowiednią treścią, bogatym słownictwem. 
 

4. WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 



 

 

 

 

• umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, 
• poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą. 

 

 
 

 
 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 
 

 

1. WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, 

• zna podstawowe części mowy, 

• rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, 

• dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, 

• rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę przy pomocy nauczyciela, 

• rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, 

• rozpoznaje głoski, litery, sylaby, 

• poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. 

2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

UCZEŃ: 

• jw. oraz: 
• opanował w stopniu dostatecznym ortografię, 

• samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy, 

• w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, 

• zna liczebniki, 

• wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, 

• określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość. 
 

3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• opanował w stopniu dobrym ortografię, 
• rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów  

▪ składniowych, 

• odróżnia związek główny od zespołów pobocznych, 
• zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie,  

▪ okolicznik), 

• rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, 

• rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady. 
 

4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, 

• całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe 
▪ w zdaniach, 



 

 

 

 

• samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, 

• dokładnie analizuje zdanie złożone, 
• zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. 

 
 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE 
 

 

W klasie piątej ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

na poziomie dopełniającym, a ponadto: 

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

• czyta i zna dodatkowe teksty, 
• orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż 

wymaga tego program, 

• jest aktywny, bierze udział, z dobrymi wynikami, w konkursach szkolnych, 

pozaszkolnych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Kryteria ocen w klasie VI 
 

 
 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTURALNE 

 
1.  WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, 

• wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, 
teatralnym, filmowym, 

• rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, 

• poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, 

• zna treść lektur obowiązkowych omawianych na lekcji. 

 
 

2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, 

• wskazuje cechy bohaterów i podejmuje próbę ich uzasadnienia, 

• odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, 
• rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie, życzenia, przepis,  

instrukcja, 

• porządkuje wydarzenia, uwzględniając związki przyczynowo- skutkowe, 

• zna pojęcia: bajka, baśń, mit, legenda, powieść, przypowieść, 

• samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle. 
 

3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości,  

• odróżnia fikcję prawdopodobną od fantastycznej, 

• czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie, 

• wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, 

charakterystyki, 
• poprawnie redaguje dialog, opis, opowiadanie, instrukcję, przepis, list 
prywatny i oficjalny, życzenia, 

• w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne (epitet, porównanie, 

metafora, uosobienie, ożywienie, onomatopeja, apostrofa, rymy), 
• odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. 

 

4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• poprawnie redaguje artykuł 

• zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór 
do określonego gatunku, 



 

 

 

 

• we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, 

• samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, 

• samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. 

 

 

TWORZENIE WYPOWIEDZI 

 

FORMY  WYPOWIEDZI PISEMNEJ  

 

▪ pamiętnik, 

▪ list oficjalny, 

▪ zawiadomienie, 

▪ artykuł, 

▪ sprawozdanie, 

▪ oraz formy wypowiedzi realizowane w programie nauczania klasy  4 i 5. 

 
 

KRYTERIA  OGÓLNE: 
 

 

1.  WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

UCZEŃ: 

• zna formy wypowiedzi z klasy czwartej i piątej, 

• w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury, 

• odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), 

• potrafi opisać wygląd np. kolegi i podać kilka cech charakteru, 

• zna kompozycję i układ listu prywatnego i oficjalnego, 

• potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. 
 

2.  WYMAGANIA  PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 

• poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, 
• samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc  

akcji, 

• podejmuje próby porządkowania własnej wypowiedzi, 

• przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu. 
 

3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• samodzielnie redaguje formę sprawozdania, 

• samodzielnie sporządza plan wydarzeń (ogólny i szczegółowy), 
• formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, 

odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, 

• umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, 

• przekaz jest uporządkowany i czytelny, wszystkie elementy powiązane w logiczną 



 

 

 

 

całość. 
 

4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• poprawnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą, 

• różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata, 
•  zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich  

argumentów, 

• buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym. 
 
Prace pisemne zawierają recenzję tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i  

informującą o elementach, które należy poprawić. 

 

 
 KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 
 

 

1.  WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca)  

UCZEŃ: 

• opanował w stopniu   podstawowym zasady ortograficzne, 

• zna podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, 

przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, spójnik, wykrzyknik, 

partykułę, przyimek), 

• dokonuje klasyfikacji na odmienne i nieodmienne części mowy, 

• rozpoznaje czasownik i określa  jego formy przy pomocy 

nauczyciela, 

• dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, 

• rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, 

• rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, 

• rozpoznaje głoski, litery, sylaby, 

• dopisuje wyraz pochodny do podstawowego, 

• wskazuje wyraz podstawowy, 
• dzieli wyraz na sylaby i poprawnie zaznacza akcent w wyrazach 

typowych, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. 
 

2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• opanował w stopniu podstawowym zasady ortograficzne i poprawnie je stosuje, 

• samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy, 

• w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, 

• wyodrębnia i nazywa części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, 

okolicznik), 

• sporządza wykres zdania pojedynczego, 

• określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość, 

• sprawnie tworzy rodzinę wyrazów, 

• zna zasady dotyczące pisowni przedrostków, 



 

 

 

 

• odróżnia strony czasownika. 
 
3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• opanował zasady ortograficzne i poprawniej je stosuje, 

• zna pojęcie oboczności głosek, potrafi wskazać oboczności w  

prostych przykładach, 
• rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów 

składniowych, 

• odróżnia związek główny od związków pobocznych, 
• zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie,  

okolicznik), 

• odróżnia orzeczenie czasownikowe od imiennego, 

• rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, 
• sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, 

• analizuje budowę wyrazu, 

• odróżnia przedrostek od przyrostka, 

• stara się porządkować rodzinę wyrazów, 

• dba o poprawność zapisu, potrafi uzasadnić pisownię słowotwórczą 
wyrazu, 

• rozumie pojęcie akcentu i poprawnie zaznacza akcent w wyrazach 

stanowiących wyjątki, podaje przykłady, 

• przekształca stronę czynną na bierną i na odwrót. 
 

4.  WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)  

UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• zna odstępstwa od zasad ortograficznych, 

• samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, 

• dokładnie analizuje zdanie złożone, 

• wyjaśnia znaczenie wyrazów pochodnych na podstawie ich etymologii, 
• wnikliwie analizuje budowę wyrazu i rolę formantu w nadawaniu  

znaczenia nowym wyrazom, 

• porządkuje rodzinę wyrazu, 

• stosuje poznane zasady w pisaniu wyrazów pochodnych. 
 

 
 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE 
 

 

W  klasie  szóstej  ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  wymagania na ocenę 

bardzo dobrą w zakresie: pisania, czytania i mówienia, nauki o języku, a  ponadto: 

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

• czyta i zna dodatkowe teksty, 

• orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wy- 
maga tego program, 



 

 

 

 

• jest aktywny, bierze udział, z bardzo dobrymi wynikami, w konkursach 

szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII 
 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

 
1.  WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, 

• wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, 
teatralnym, filmowym, 

• rozumie tekst epicki, liryczny i dramatyczny po cichym przeczytaniu, 

• poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, 

• zna treść lektur omawianych na lekcji. 

 
 

2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, realizm od fikcji literackiej, 

• wskazuje i uzasadnia cechy bohaterów, 

• odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, 

• rozumie pojęcia: opis (dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, sytuacji), dialog, 

opowiadanie, charakterystyka, rozprawka, argument, prezentacja, ballada, 

• zna rodzaje literackie i ich gatunki: 

- liryka: fraszka, pieśń, sonet, 

- epika: powieść historyczna, powieść fantasy, powieść obyczajowa, powieść młodzieżowa, 

powieść detektywistyczna, opowiadanie, przypowieść, 

- dramat: dramat romantyczny, komedia, tragedia, 

• wyróżnia gatunki synkretyczne (ballada, satyra), 

• samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle. 
 
3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• o czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie, 



 

 

 

 

• wskazuje w narracji elementy opisu(dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, sytuacji) , 

opowiadania, dialogu, charakterystyki, rozprawki, argumentu, 

• poprawnie redaguje: dialog, opis(dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, sytuacji), 

opowiadanie, charakterystyka, rozprawka, argument, 

• w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, 
• odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego, 

 

 
 
4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• zna cechy w/w gatunków literackich, 

• samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, 
• samodzielnie ocenia i uzasadnia postępowanie bohaterów. 

 

 

 

 TWORZENIE WYPOWIEDZI  

 

• charakterystyka, 

• rozprawka, 

• opis : 

• - sytuacji,  

• - przeżyć wewnętrznych, 

• - dzieła sztuki, 

• wywiad, 

• dyskusja. 

 
 

KRYTERIA  OGÓLNE: 
 
 
1.  WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

UCZEŃ: 

• zna formy wypowiedzi z klasy czwartej,  piątej i szóstej, 

• zna cechy następujących form wypowiedzi: opis (dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, 

sytuacji), dialog, opowiadanie, charakterystyka, rozprawka, argument, prezentacja, 
 

. 
 
2.  WYMAGANIA  PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 
• poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, 
• samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc  

     akcji, 



 

 

 

 

• samodzielnie redaguje w/w formy wypowiedzi, 

• przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu. 
 
3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 
• formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, 

odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, 

• przekaz jest uporządkowany i czytelny, wszystkie elementy powiązane w logiczną 

całość. 

 

 
 
4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata, 
•  zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich  

• argumentów, 

• buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym. 
 
 
 KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 
 
 
1.  WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca)  

UCZEŃ: 

• opanował w stopniu dopuszczającym zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

• zna odmienne i nieodmienne części mowy, 

• rozpoznaje imiesłów, 

• rozpoznaje zdanie (pojedyncze i złożone) i równoważnik zdania,  

• rozpoznaje głoski, litery, sylaby, 

• dopisuje wyraz pochodny do podstawowego, 

• wskazuje wyraz podstawowy, 
• dzieli wyraz na sylaby i poprawnie zaznacza akcent w wyrazach 

• typowych, 

• poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. 
 
2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• prawidłowo stosuje podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

• samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy, 

• wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, 
• sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, 

• zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach, 

• określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość, 
•  w s k a z u j e  u p o d o b n i e n i a  i  u p r o s z c z e n i a  f o n e t y c z n e ,  



 

 

 

 

• sprawnie tworzy rodzinę wyrazów , 

• rozróżnia typy formantów, 

• wskazuje skrótowce, skróty i wyrazy złożone. 

 
 
3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 
• rozpoznaje części zdania: podmiot, orzeczenie (czasownikowe, imienne), przydawka, 

dopełnienie: bliższe, dalsze,  

▪ okolicznik: czasu, miejsca, przyczyny, warunku, sposobu, celu, przyzwolenia), 

• rozpoznaje typy zdań złożonych: 

-  współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe), 

- podrzędnie (podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe), 

• sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, 

• analizuje budowę wyrazu, 

• stara się porządkować rodzinę wyrazów, 

• dba o poprawność zapisu, potrafi uzasadnić pisownię słowotwórczą 
wyraz, 

• właściwie stosuje akcent wyrazowy. 
 
4.  WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)  

UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• prawidłowo stosuje zasady ortografii, 

• samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania i ich typy, 

• d o k o n u j e  dokładnej analizy zdań złożonych, 

• wyjaśnia znaczenie wyrazów pochodnych na podstawie ich etymologii, 
• wnikliwie analizuje budowę wyrazu i rolę formantu w nadawaniu  

• znaczenia nowym wyrazom, 

• porządkuje rodzinę wyrazu, 

• stosuje poznane zasady w pisaniu wyrazów pochodnych. 
 
 
 
WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE 
 
 
W  klasie  siódmej  ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  wymagania ocenę 

bardzo dobrą w zakresie: k s z t a ł c e n i a  l i t e r a c k i e g o  i  k u l t u r o w e g o ,  

k s z t a ł c e n i a  j ę z y k o w e g o  i  t w o r z e n i a  f o r m  w y p o w i e d z i  ( w r a z  z  

e l e m e n t a m i  r e t o r y k i ) , a  ponadto: 

• wykazuje zainteresowanie na przedmiotem, 

• dokonuje sprawnej analizy i interpretacji tekstów kultury, 

• swobodnie operuje terminologią związaną z zagadnieniami języka, literatury i kultury,  

• jest aktywny, osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich. 

 

 



 

 

 

 

KLASA VIII 

 
 
1.  WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena  dopuszczająca) 

 UCZEŃ: 

• poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki, 

• wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, 
teatralnym, filmowym, 

• rozumie tekst epicki, liryczny i dramatyczny po cichym przeczytaniu, 

• poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, 

• zna treść lektur omawianych na lekcji, 

• rozpoznaje gwary i dialekty polskie. 

 
 

2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, realizm od fikcji literackiej, 

• zna i wskazuje cechy literatury faktu, 

• wskazuje i uzasadnia cechy bohaterów, 

• odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, 

• rozumie pojęcia: opis (dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, sytuacji), dialog, 

opowiadanie, charakterystyka, rozprawka, argument, prezentacja, reportaż, wywiad, artykuł, 

publicystyka, styl literacki 

• zna rodzaje literackie i ich gatunki: 

- liryka: fraszka, pieśń, sonet, tren, pieśń, oda,  

- epika: powieść historyczna, powieść fantasy, powieść obyczajowa, powieść młodzieżowa, 

powieść detektywistyczna, powieść reportażowa, opowiadanie, przypowieść,  

- dramat: dramat romantyczny, komedia, tragedia, 

• wyróżnia gatunki synkretyczne (bajka, ballada, satyra), 

• samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle. 
 
3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena  dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie, 

• wskazuje w narracji elementy opisu (dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, sytuacji) , 

opowiadania, dialogu, charakterystyki, rozprawki, argumentu, prezentacji, reportażu, wywiadu, 

artykułu,  

• poprawnie redaguje: dialog, opis (dzieła sztuki, przeżyć wewnętrznych, sytuacji), 

opowiadanie, charakterystykę, rozprawkę, argument, prezentacja, reportaż, wywiad, artykuł  

• w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, 
• odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego, zna rodzaje wiersza: sylabicznego, białego, 

wolnego, nieregularnego 

 
 



 

 

 

 

4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• samodzielnie rozpoznaje cechy w/w gatunków literackich, 

• samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat, 
• samodzielnie ocenia i uzasadnia postępowanie bohaterów, 

• samodzielnie wyraża sądy, opinie i prawidłowo argumentuje swoje wypowiedzi. 

 

 

 

 TWORZENIE WYPOWIEDZI  

 

• charakterystyka, 

• rozprawka, 

• opis : 

• - sytuacji,  

• - przeżyć wewnętrznych, 

• - dzieła sztuki, 

• wywiad, 

• dyskusja, 

• reportaż, 

• artykuł, 

• przemówienie, 

• list otwarty, 

• opowiadanie twórcze 

• krótkie formy użytkowe 

 
 

KRYTERIA  OGÓLNE: 
 
 
1.  WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) 

UCZEŃ: 

• zna formy wypowiedzi z klasy czwartej,  piątej, szóstej i siódmej, 
• zna cechy w/w form wypowiedzi literackich 

. 
 
2.  WYMAGANIA  PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw. oraz: 
• poprawnie wyszukuje fragment lektury: do charakterystyki postaci, opisu, różnych 

rodzajów opisu, do odróżnienia opinii od faktu, 
• samodzielnie wypisuje z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc  

     akcji, 

• samodzielnie redaguje w/w formy wypowiedzi, 

• przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu, dostosowując styl do formy 



 

 

 

 

wypowiedzi. 
 
3.   WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 
• formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, 

odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, 

• przekaz jest uporządkowany i czytelny, wszystkie elementy powiązane w logiczną 

całość. 

 
 
4.   WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata, 
•  zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich  

           argumentów, 

• buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym, 

• poprawnie i z sensem używa zwrotów i leksyki frazeologicznej. 
 
 
 KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 
 
 
1.  WYMAGANIA  KONIECZNE (ocena dopuszczająca)  

UCZEŃ: 

• opanował w stopniu dopuszczającym zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

• zna odmienne i nieodmienne części mowy, 

• rozpoznaje imiesłowy, 

• rozpoznaje zdanie (pojedyncze i złożone) i równoważnik zdania,  

• potrafi przeprowadzić analizę składniową zdania pojedynczego i złożonego, 

• rozpoznaje głoski, litery, sylaby i zjawiska fonetyczne, 

• dopisuje wyraz pochodny do podstawowego, 

• wskazuje wyraz podstawowy, 

• potrafi wskazać rodzinę wyrazów, 
• dzieli wyraz na sylaby i poprawnie zaznacza akcent w wyrazach 

• typowych oraz w wyjątkach, 

• poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne. 
 
2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE (ocena dostateczna) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• prawidłowo stosuje podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne, 

• samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy, 

• wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, 
• sporządza wykres zdania pojedynczego, złożonego i wielokrotnie złożonego 

• zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach, 

• określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość, 



 

 

 

 

•  w s k a z u j e  u p o d o b n i e n i a  i  u p r o s z c z e n i a  f o n e t y c z n e ,  

• sprawnie tworzy rodzinę wyrazów,  

• rozróżnia typy formantów, 

• wskazuje skrótowce, skróty i wyrazy złożone, 

• wskazuje mowę zależną i niezależną, 

• wskazuje synonimy, homonimy, antonimy, 

• różnicuje słownictwo 

• rozpoznaje wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy, neologizmy, zapożyczenia i 

wyrazy rodzime, 

• rozpoznaje rodzaje stylów. 

 
 
3. WYMAGANIA  ROZSZERZAJĄCE (ocena dobra) 

 UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 
• rozpoznaje części zdania: podmiot (i jego rodzaje), orzeczenie (czasownikowe, imienne), 

przydawka, dopełnienie: bliższe, dalsze,  

▪ okolicznik: czasu, miejsca, przyczyny, warunku, sposobu, celu, przyzwolenia, stopnia i 

miary 

• rozpoznaje typy zdań złożonych: 

-  współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe), 

- podrzędnie (podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe), 

• sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, 

• analizuje budowę wyrazu, 

• stara się porządkować rodzinę wyrazów, 

• dba o poprawność zapisu, potrafi uzasadnić pisownię słowotwórczą 
wyraz, 

• właściwie stosuje akcent wyrazowy, 

• poprawnie stosuje mowę zależną i niezależną, synonimy, homonimy, antonimy, 

• różnicuje słownictwo 

• poprawnie stosuje wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy, neologizmy, 

zapożyczenia i wyrazy rodzime, 

• potrafi dokonać stylizacji tekstu 
 
4.  WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)  

UCZEŃ: 

• jw.  oraz: 

• prawidłowo stosuje zasady ortografii, 

• samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania i ich typy, 

• s a m o d z i e l n i e  d o k o n u j e  dokładnej analizy zdań złożonych, 

• wyjaśnia znaczenie wyrazów pochodnych na podstawie ich etymologii, 
• wnikliwie analizuje budowę wyrazu i rolę formantu w nadawaniu  

• znaczenia nowym wyrazom, 

• porządkuje rodzinę wyrazu, 

• stosuje poznane zasady w pisaniu wyrazów pochodnych, 

• samodzielnie i poprawnie redaguje mowę zależną i niezależną, 



 

 

 

 

• poprawnie stosuje synonimy, homonimy, antonimy, 

• potrafi zastosować wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy, neologizmy, 

zapożyczenia i wyrazy rodzime, 

 
 
 
 
WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE 
 
 
W  klasie  ósmej  ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  wymagania na ocenę bardzo 

dobrą n a  p o z i o m i e  p o d s t a w o w y m  i  p o n a d p o d s t a w o w y m  w zakresie: 

k s z t a ł c e n i a  l i t e r a c k i e g o  i  k u l t u r o w e g o ,  k s z t a ł c e n i a  

j ę z y k o w e g o  i  t w o r z e n i a  f o r m  w y p o w i e d z i  ( w r a z  z  e l e m e n t a m i  

r e t o r y k i ) , a  ponadto: 

• wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

• dokonuje sprawnej analizy i interpretacji tekstów kultury, 

• swobodnie operuje terminologią związaną z zagadnieniami języka, literatury i kultury,  

• jest aktywny, może brać udział lub osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, 

pozaszkolnych i ogólnopolskich. 
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WYMAGANIA  NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Z MATEMATYKI W  KLASACH  IV-VII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

OGÓL NE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 
 

CELUJĄCY (6) 

Otrzymuje uczeń, który opanował w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności matematyczne określone 

programem danej klasy oraz: 

- Bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań i 

problemów o bardzo dużym stopniu trudności. 
-     Wszystkie prace klasowe pisze co najmniej na ocenę bardzo dobrą. 

-     Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych przynajmniej na szczeblu rejonowym. 
-     Jest zawsze starannie przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy. 
- Systematycznie poszerza swoja wiedzę korzystając z literatury matematycznej  

i uczestniczy w zajęciach koła matematycznego. 
-     Potrafi samodzielnie przeprowadzić uzasadnienie prostych twierdzeń. 
 

 

BARDZO DOBRY (5) 

Otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności matematyczne określone programem 

nauczania danej klasy oraz : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOBRY (4) 

- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dużym 
stopniu trudności, a także potrafi stosować je w nowych sytuacjach. 

-     Posiadł umiejętności logicznego formułowania wniosków, definicji i twierdzeń. 

-     Prace klasowe pisze w większości na oceny bardzo dobre. 
-     Systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział. 

-     Poszerza wiedzę matematyczną i potrafi korzystać z opracowań matematycznych. 

 

Otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności matematyczne przekraczające podstawę 

programową, ale nie w pełnym zakresie umiejętności określone programem nauczania danej 

klasy oraz : 
 

- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań o dość 

znacznym stopniu trudności. 
-     Potrafi logicznie formułować wnioski i definiować prostsze pojęcia matematyczne. 
-     Prace pisemne pisze w większości na ocenę dobrą. 

-     W miarę systematycznie przygotowuje się do zajęć i stara się brać w nich aktywny 
udział. 

-     Stara się korzystać z literatury matematycznej. 
 

DOSTATECZNY (3) 

Otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności matematyczne przewidziane w podstawie 

programowej oraz : 



 

 

 

 

-     Opanował proste operacje w wyżej wymienionym zakresie. 

-     Rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne o podstawowym stopniu trudności. 
-     Prace klasowe pisze w większości na ocenę dostateczną. 
- Przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny 

udział w lekcji 
 
 
 

DOPUSZCZAJĄCY (2) 

Otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełnym zakresie umiejętności przewidzianych w 

podstawie programowej i ma pewne trudności w wykonywaniu prostych operacji 

matematycznych, jednak bardzo proste zadania rozwiązuje po otrzymaniu wskazówek 

nauczyciela oraz :  

       -     Prace klasowe pisze w większości na ocenę dopuszczającą. 

-     Bierze udział w zajęciach zespołu wyrównawczego (konsultacje) 

-     W miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe. 

 

 
NIEDOSTATECZNY (1) 
 

Otrzymuje uczeń, który nie opanował programu w zakresie dopuszczającym oraz : 
 

-     Nie potrafi rozwiązywać bardzo prostych zadań. 
-     Najczęściej jest nie przygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, opuszcza      

dużo godzin lekcyjnych. 
-     Braki w wiadomościach uniemożliwiają mu zrozumienie wszelkich  nowych treści 

programowych. 
-     Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV szkoły podstawowej.  
 
 

Dział Poziom wymagań 
koniecznych 

(ocena 
dopuszczająca) 

Poziom wymagań 
podstawowych 

(ocena dostateczna) 

Poziom wymagań 
rozszerzających 
(ocena dobra) 

Poziom wymagań 
dopełniających 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wymagań 
wykraczających  
(ocena celująca) 

LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń potrafi: 

• pamięciowo dodawać 
liczby w zakresie 200 
bez przekraczani progu 
dziesiątkowego i z jego 
przekraczaniem 

• pamięciowo 
odejmować liczby w 
zakresie 200 bez 
przekraczania progu 
dziesiątkowego i z jego 
przekraczaniem 

• powiększać lub 
pomniejszać liczby o 
daną liczbę naturalną 

• • obliczać, o ile 
większa (mniejsza) jest 
jedna liczba od drugiej 

• tabliczkę mnożenia 
• pamięciowo dzielić 

liczby dwucyfrowe 
przez jednocyfrowe w 
zakresie tabliczki 
mnożenia 

• mnożyć liczby przez 0 
• posługiwać się liczbą 1 

w mnożeniu i dzieleniu 
• pamięciowo mnożyć 

liczby jednocyfrowe 
przez dwucyfrowe w 
zakresie 200 

• pamięciowo dzielić 
liczby dwucyfrowe 
przez jednocyfrowe lub 
dwucyfrowe w zakresie 
100 

Uczeń potrafi: 

• dopełniać składniki do 
określonej wartości 

• obliczać odjemną (lub 
odjemnik) znając 
różnicę i odjemnik (lub 
odjemną) 

• powiększać lub 
pomniejszać liczby o 
daną liczbę naturalną 

• obliczać, o ile większa 
(mniejsza) jest jedna 
liczba od drugiej 

• obliczać liczbę wiedząc, 
o ile jest większa 
(mniejsza) od danej 

• rozwiązywać 
jednodziałaniowe 
zadania tekstowe 

• pamięciowo mnożyć 
liczby przez pełne 
dziesiątki, setki 

• obliczać jeden z 
czynników, mając 
iloczyn i drugi czynnik 

• rozwiązywać 
jednodziałaniowe 
zadania tekstowe 

• sprawdzać poprawność 
wykonania działania 

• rozwiązywać 
jednodziałaniowe 
zadania tekstowe 

• pomniejszać lub 
powiększać liczbę n 
razy 

Uczeń potrafi: 

• pamięciowo mnożyć 
liczby przez pełne 
dziesiątki, setki 

• obliczać dzielną (lub 
dzielnik), mając iloraz i 
dzielnik (lub dzielną) 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe 
jednodziałaniowe 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia z resztą 

• obliczać kwadraty i 
sześciany liczb 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia z resztą 

• odpowiadać na pytania 
zawarte w prostym 
zadaniu tekstowym 

• odpowiadać na pytania 
zawarte w tekście 

• układać pytania do 
podanych informacji 

• ustalać na podstawie 
podanych informacji, na 
które pytania nie można 
odpowiedzieć 

• rozwiązywać 
wielodziałaniowe 
zadania tekstowe 

• obliczać wartości 
wielodziałaniowych 
wyrażeń 

Uczeń potrafi: 

• dostrzegać zasady 
zapisu ciągu liczb 
naturalnych 

• rozwiązywać nietypowe 
zadania dotyczące 
własności liczb 

• dostrzegać zasady 
zapisu ciągu liczb 
naturalnych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia z resztą 

• zapisywać liczby w 
postaci potęg 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem potęg 

• tworzyć wyrażenia 
arytmetyczne na 
podstawie opisu i 
obliczać ich wartości 

• odczytywać 
współrzędne punktów 
na osi liczbowej 

• ustalić jednostkę osi 
liczbowej na podstawie 
danych o 
współrzędnych punktów 
 

Uczeń potrafi: 

• dostrzegać zasady 
zapisu ciągu liczb 
naturalnych 

• rozwiązywać nietypowe 
zadania dotyczące 
własności liczb 

• dostrzegać zasady 
zapisu ciągu liczb 
naturalnych 

• dostrzegać zasady 
zapisu ciągu liczb 
naturalnych 

• rozwiązywać nietypowe 
zadania dotyczące 
własności liczb 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia z resztą 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem potęg 

• rozwiązywać nietypowe 
zadania tekstowe 

• zapisywać 
jednocyfrowe liczby za 
pomocą czwórek, 
znaków działań i 
nawiasów 
 



 

 

• pomniejszać lub 
powiększać liczbę n 
razy 

• obliczać, ile razy 
większa (mniejsza) jest 
jedna liczba od drugiej 

• obliczać wartości 
dwudziałaniowych 
wyrażeń 
arytmetycznych 
zapisanych bez użycia 
nawiasów 

• obliczać wartości 
dwudziałaniowych 
wyrażeń 
arytmetycznych 
zapisanych z użyciem 
nawiasów 

• przedstawiać liczby 
naturalne na osi 
liczbowej 

• odczytywać 
współrzędne punktów 
na osi liczbowej 

• obliczać liczbę, 
wiedząc, ile razy jest 
ona większa (mniejsza) 
od danej 

• obliczać, ile razy 
większa (mniejsza) jest 
jedna liczba od drugiej 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe 
jednodziałaniowe 

• wykonywać dzielenie z 
resztą 

• rozwiązywać 
jednodziałaniowe 
zadania tekstowe 

• czytać ze zrozumieniem 
zadania tekstowe 

• odpowiadać na pytania 
zawarte w prostym 
zadaniu tekstowym 

• czytać tekst ze 
zrozumieniem 

• odpowiadać na pytania 
zawarte w tekście 

• układać pytania do 
podanych informacji 

• ustalać na podstawie 
podanych informacji, na 
które pytania nie można 
odpowiedzieć 

• obliczać wartości 
wielodziałaniowych 
wyrażeń 
arytmetycznych z 
uwzględnieniem 
kolejności działań, 
nawiasów i potęg 

arytmetycznych z 
uwzględnieniem 
kolejności działań, 
nawiasów i potęg 

• tworzyć wyrażenia 
arytmetyczne na 
podstawie opisu i 
obliczać ich wartości 

• ustalić jednostkę osi 
liczbowej na podstawie 
danych o 
współrzędnych punktów 

SYSTEMY  
ZAPISYWANIA LICZB 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać liczbę za 
pomocą cyfr 

• czytać liczby zapisane 
cyframi 

• zapisywać liczby 
słowami 

• porównywać liczby 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać liczby 
słowami 

• porządkować liczby w 
skończonym zbiorze 

• dodawać i odejmować 
liczby z zerami na końcu 
o różnej liczbie zer 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać liczby, 
których cyfry spełniają 
podane warunki 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać liczby, 
których cyfry spełniają 
podane warunki 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

Uczeń potrafi: 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• zapisywać liczby, 
których cyfry spełniają 
podane warunki 



 

 

• dodawać i odejmować 
liczby z zerami na 
końcu o jednakowej 
liczbie zer 

• mnożyć i dzielić przez 
10,100,1000 

• zamieniać złote na 
grosze i odwrotnie 

• porównywać i 
porządkować kwoty 
podane: w tych samych 
jednostkach 

• zamieniać długości 
wyrażane w różnych 
jednostkach 

• zamieniać masy 
wyrażane w różnych 
jednostkach 

• przedstawiać za 
pomocą znaków 
rzymskich liczby: 
niewiększe niż 30 

• odczytywać liczby 
zapisane za pomocą 
znaków rzymskich: 
niewiększe niż 30 

• zapisywać daty 
• zastosować liczby 

rzymskie do 30 do 
zapisywania dat   

• posługiwać się 
zegarami 
wskazówkowymi i 
elektronicznymi 

• zapisywać cyframi 
podane słownie godziny 

• wyrażać upływ czasu w 
różnych jednostkach 

• mnożyć i dzielić przez 
liczby z zerami na końcu 

• porównywać sumy i 
różnice, nie wykonując 
działań 

• zamieniać grosze na 
złote i grosze 

• porównywać i 
porządkować kwoty 
podane w różnych 
jednostkach 

• obliczać, ile złotych 
wynosi kwota złożona z 
kilku monet lub 
banknotów o 
jednakowych 
nominałach 

• obliczać koszt kilku 
kilogramów lub połowy 
kilograma produktu o 
podanej cenie 

• obliczać łączny koszt 
kilu produktów o 
różnych cenach 

• obliczać resztę 
• porównywać odległości 

wyrażane w różnych 
jednostkach 

• zapisywać wyrażenia 
dwumianowane przy 
pomocy jednej jednostki 

• obliczać sumy i różnice 
odległości zapisanych w 
postaci wyrażeń 
dwumianowanych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
jednostkami długości 

• porównywać masy 
produktów wyrażane w 
różnych jednostkach 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe powiązane z 
masą 

• porządkować liczby w 
skończonym zbiorze 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• mnożyć i dzielić przez 
liczby z zerami na 
końcu 

• porównywać sumy i 
różnice, nie wykonując 
działań 

• obliczać, ile złotych 
wynosi kwota złożona z 
kilku monet lub 
banknotów o 
jednakowych 
nominałach 

• obliczać łączny koszt 
kilu produktów o 
różnych cenach 

• obliczać resztę 
• trudniejsze zadania 

dotyczące obliczeń 
pieniężnych 

• porównywać odległości 
wyrażane w różnych 
jednostkach 

• zapisywać wyrażenia 
dwumianowane przy 
pomocy jednej jednostki 

• obliczać sumy i różnice 
odległości zapisanych w 
postaci wyrażeń 
dwumianowanych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
jednostkami długości 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
jednostkami długości 

• porównywać masy 
produktów wyrażane w 
różnych jednostkach 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• mnożyć i dzielić przez 
liczby z zerami na 
końcu 

• trudniejsze zadania 
dotyczące obliczeń 
pieniężnych 

• zapisywać wyrażenia 
dwumianowane przy 
pomocy jednej 
jednostki 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
jednostkami długości 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
jednostkami długości 

• obliczać łączną masę 
produktów wyrażoną w 
różnych jednostkach 

• zapisywać wyrażenia 
dwumianowane przy 
pomocy jednej 
jednostki 

• zapisywać daty po 
upływie określonego 
czasu 

• wykorzystywanie 
obliczeń upływu czasu 
w praktycznych 
sytuacjach np.: 
wyznaczanie dnia 
tygodnia po upływie 
określonego czasu 

•  

• zapisywać liczby, 
których cyfry spełniają 
podane warunki 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• trudniejsze zadania 
dotyczące obliczeń 
pieniężnych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
jednostkami długości 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
zastosowaniem 
jednostek masy 

• zapisywać w systemie 
rzymskim liczby 
największe lub 
najmniejsze, używając 
podanych znaków 

• wykorzystywanie 
obliczeń upływu czasu 
w praktycznych 
sytuacjach np.: 
wyznaczanie dnia 
tygodnia po upływie 
określonego czasu 

• rozwiązywać 
nietypowe zadania 
tekstowe związane z 
upływem czasu 



 

 

• zastosować liczby 
rzymskie do 30 do 
zapisywania dat   

• obliczać upływu czasu 
związany z kalendarzem 

• zapisywać daty po 
upływie określonego 
czasu 

• zapisywać cyframi 
podane słownie godziny 

• wyrażać upływ czasu w 
różnych jednostkach 

• obliczać upływu czasu 
związany z zegarem 

• obliczać łączną masę 
produktów wyrażoną w 
różnych jednostkach 

• zapisywać wyrażenia 
dwumianowane przy 
pomocy jednej jednostki 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe powiązane z 
masą 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane 
pojęciami masa brutto, 
netto i tara 

• obliczać upływu czasu 
związany z 
kalendarzem 

• zapisywać daty po 
upływie określonego 
czasu 

• wykorzystywanie 
obliczeń upływu czasu 
w praktycznych 
sytuacjach np.: 
wyznaczanie dnia 
tygodnia po upływie 
określonego czasu 

• obliczać upływu czasu 
związany z zegarem 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
upływem czasu 

DZIAŁANIA 
PISEMNE 

Uczeń potrafi: 

• dodawać pisemnie 
liczby bez 
przekraczania progu 
dziesiątkowego i z 
przekraczaniem 
jednego progu 
dziesiątkowego 

• odejmować pisemnie 
liczby bez 
przekraczania progu 
dziesiątkowego i z 
przekraczaniem 
jednego progu 
dziesiątkowego 

Uczeń potrafi: 

• dodawać pisemnie 
liczby z 
przekraczaniem 
kolejnych progów 
dziesiątkowych 

• obliczać sumy liczb 
opisanych słownie 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania pisemnego 

• odejmować pisemnie 
liczby z 
przekraczaniem 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać 
kryptarytmy 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 



 

 

• mnożyć pisemnie 
liczby dwucyfrowe 
przez jednocyfrowe 

• powiększać liczby n 
razy 

• dzielić pisemnie liczby 
wielocyfrowe przez 
jednocyfrowe 

• pomniejszać liczbę n 
razy 

 

kolejnych progów 
dziesiątkowych 

• sprawdzać 
poprawność 
odejmowania 
pisemnego 

• obliczać różnice liczb 
opisanych słownie 

• obliczać odjemnik, 
mając dane różnicę i 
odjemną 

• obliczać jeden ze 
składników, mając 
dane sumę i drugi 
składnik 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
pisemnego 

• mnożyć pisemnie 
liczby wielocyfrowe 
przez jednocyfrowe 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• mnożyć pisemnie 
przez liczby 
zakończone zerami 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• mnożyć pisemnie 
przez liczby 
dwucyfrowe 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• dzielić pisemnie liczby 
wielocyfrowe przez 
jednocyfrowe 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• mnożyć pisemnie liczby 
wielocyfrowe 

• powiększać liczbę n 
razy 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• sprawdzać poprawność 
dzielenia pisemnego 

• wykonywać dzielenie z 
resztą 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia pisemnego 

• rozwiązywać 
wielodziałaniowe 
zadania tekstowe z 
zastosowaniem działań 
pisemnych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem działań 
pisemnych 

• rozwiązywać 
wielodziałaniowe 
zadania tekstowe z 
zastosowaniem działań 
pisemnych 

 

zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
mnożenia pisemnego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dzielenia pisemnego 

• rozwiązywać 
wielodziałaniowe 
zadania tekstowe z 
zastosowaniem działań 
pisemnych 

 



 

 

• sprawdzać 
poprawność dzielenia 
pisemnego 

• wykonywać dzielenie z 
resztą 

• pomniejszać liczbę n 
razy 

FIGURY 
GEOMETRYCZNE 

Uczeń potrafi: 

• rozpoznawać 
podstawowe figury 
geometryczne 

• kreślić podstawowe 
figury geometryczne 

• rozpoznawać proste 
prostopadłe oraz 
proste równoległe 

• kreślić proste 
prostopadłe oraz 
proste równoległe na 
papierze w kratkę 

• rozpoznawać odcinki 
prostopadłe oraz 
odcinki równoległe 

• zamieniać jednostki 
długości 

• mierzyć długości 
odcinków 

• kreślić odcinki danej 
długości 

• klasyfikować kąty 

• kreślić poszczególne 
rodzaje kątów 

• mierzyć kąty 

• nazwać wielokąt na 
podstawie jego cech 

• kreślić prostokąt, 
kwadrat o danych 
wymiarach lub 
przystający do 
danego na papierze w 
kratkę 

• wyróżniać spośród 
czworokątów 
prostokąty i kwadraty 

• obliczać obwody 
prostokąta i kwadratu 

Uczeń potrafi: 

• kreślić prostokąt, 
kwadrat o danych 
wymiarach lub 
przystający do danego 
na papierze gładkim 

• kreślić proste 
prostopadłe oraz 
proste równoległe 
przechodzące prze 
dany punkt 

• określać wzajemne 
położenia prostych na 
płaszczyźnie 

• zamieniać jednostki 
długości 

• kreślić odcinki, których 
długość spełnia 
określone warunki 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
mierzeniem odcinków 

• klasyfikować kąty 

• kreślić poszczególne 
rodzaje kątów 

• rysować wielokąt o 
określonych kątach 

• kreślić kąty o danej 
mierze 

• określać miarę 
poszczególnych 
rodzajów kątów 

• rysować wielokąt o 
określonych cechach 

• na podstawie rysunku 
określać punkty 
należące i nienależące 
do wielokąta 

Uczeń potrafi: 

• kreślić łamane 
spełniające dane 
warunki 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
podstawowymi figurami 
geometrycznymi 

• określać wzajemne 
położenia prostych na 
płaszczyźnie 

• mierzyć długość łamanej 

• kreślić łamane danej 
długości 

• kreślić łamane 
spełniające dane 
warunki 

• rysować wielokąt o 
określonych kątach 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
kątami 

• określać miarę 
poszczególnych 
rodzajów kątów 

• rysować wielokąt o 
określonych cechach 

• wyróżniać spośród 
czworokątów prostokąty 
i kwadraty 

• obliczać długość boku 
prostokąta przy danym 
obwodzie i długości 
drugiego boku 

• rozwiązywać zadania 
dotyczące obliczania 
obwodów prostokątów i 
kwadratów 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
podstawowymi figurami 
geometrycznymi 

• określać wzajemne 
położenia prostych na 
płaszczyźnie 

• kreślić łamane 
spełniające dane 
warunki 

• rozwiązywać zadania 
związane z położeniem 
wskazówek zegara 

• obliczać miary kątów 
przyległych 

• rozwiązywać zadania 
związane z położeniem 
wskazówek zegara 

• rozwiązywać zadania 
związane z podziałem 
wielokąta na części 
będące innymi 
wielokątami 

• wyróżniać spośród 
czworokątów prostokąty 
i kwadraty 

• obliczać długość boku 
prostokąta przy danym 
obwodzie i długości 
drugiego boku 

• rozwiązywać zadania 
dotyczące obliczania 
obwodów prostokątów i 
kwadratów 

• obliczać obwody 
wielokątów złożonych z 
kilku prostokątów 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
podstawowymi figurami 
geometrycznymi 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
prostopadłością i 
równoległością prostych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane z 
prostopadłością i 
równoległością 
odcinków 

• kreślić łamane 
spełniające dane 
warunki 

• rozwiązywać zadania 
związane z położeniem 
wskazówek zegara 

• rozwiązywać zadania 
związane z położeniem 
wskazówek zegara 

• rozwiązywać zadania 
związane z podziałem 
wielokąta na części 
będące innymi 
wielokątami 

• rozwiązywać nietypowe 
zadania tekstowe 
dotyczące prostokątów 

• obliczać obwody 
wielokątów złożonych z 
kilku prostokątów 

• rozwiązywać zadania 
związane z kołem, 
okręgiem, prostokątem i 
kwadratem 



 

 

• wyróżniać spośród 
figur płaskich koła i 
okręgi 

• kreślić koło i okrąg o 
danym promieniu 

 

• kreślić prostokąt, 
kwadrat o danych 
wymiarach lub 
przystający do danego 
na papierze gładkim 

• wyróżniać spośród 
czworokątów 
prostokąty i kwadraty 

• obliczać obwody 
prostokąta i kwadratu 

• obliczać długość boku 
kwadratu przy danym 
obwodzie 

• kreślić promienie, 
cięciwy i średnice 
okręgów lub kół 

• kreślić odcinki w skali 

• obliczać na podstawie 
skali długość odcinka 
na planie (mapie) lub 
w rzeczywistości 

• określać skalę na 
podstawie słownego 
opisu 

• stosować podziałkę 
liniową 

• obliczać obwody 
wielokątów złożonych z 
kilku prostokątów 

• kreślić promienie, 
cięciwy i średnice 
okręgów lub kół 
spełniające podane 
warunki 

• wykorzystywać cyrkiel 
do porównywania 
długości odcinków 

• kreślić prostokąty i 
okręgi w skali 

• obliczać długości 
odcinków w skali lub w 
rzeczywistości 

• obliczać rzeczywiste 
wymiary obiektów 
narysowanych w skali 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane ze 
skalą 

• obliczać na podstawie 
skali długość odcinka na 
planie (mapie) lub w 
rzeczywistości 

• określać skalę na 
podstawie słownego 
opisu 

• dobierać skalę planu 
stosownie do potrzeb 

• stosować podziałkę 
liniową 

• przyporządkować 
fragment mapy do 
odpowiedniej skali 

• kreślić promienie, 
cięciwy i średnice 
okręgów lub kół 
spełniające podane 
warunki 

• rozwiązywać zadania 
związane z kołem, 
okręgiem, prostokątem i 
kwadratem 

• wykorzystywać cyrkiel 
do porównywania 
długości odcinków 

• obliczać rzeczywiste 
wymiary obiektów 
narysowanych w skali 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane ze 
skalą 

• określać skalę na 
podstawie słownego 
opisu 

• dobierać skalę planu 
stosownie do potrzeb 

 

• wykorzystywać cyrkiel 
do porównywania 
długości odcinków 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe związane ze 
skalą 

• obliczać skalę mapy na 
podstawie długości 
odpowiedniego odcinka 
podanego w innej skali 

 

UŁAMKI ZWYKŁE 
 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać słownie 
ułamek zwykły 

• zaznaczać część 
figury określoną 
ułamkiem 

• zapisywać słownie 
ułamek zwykły i liczbę 
mieszaną 

Uczeń potrafi: 

• za pomocą ułamka 
opisywać część figury 
lub część zbioru 
skończonego 

• zaznaczać część 
figury określoną 
ułamkiem 

Uczeń potrafi: 

• za pomocą ułamka 
opisywać część figury 
lub część zbioru 
skończonego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe, w których do 
opisu części 

Uczeń potrafi: 

• za pomocą ułamka 
opisywać część figury 
lub część zbioru 
skończonego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
ułamków do opisu 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
ułamków do opisu 
części skończonego 
zbioru 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 



 

 

• porównywać ułamki 
zwykłe o równych 
mianownikach 

• dodawać dwa ułamki 
zwykłe o tych samych 
mianownikach 

• odejmować dwa 
ułamki zwykłe o tych 
samych 
mianownikach 

 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe, w których do 
opisu części 
skończonego zbioru 
zastosowano ułamki 

• za pomocą liczb 
mieszanych opisywać 
liczebność zbioru 
skończonego 

• obliczać upływ czasu 
podany przy pomocy 
ułamka lub liczby 
mieszanej 

• zamieniać długości 
oraz masy wyrażone 
częścią innej jednostki 

• przedstawiać ułamek 
zwykły na osi 

• zaznaczać liczby 
mieszane na osi 

• odczytywać 
współrzędne ułamków 
i liczb mieszanych na 
osi liczbowej 

• porównywać ułamki 
zwykłe o równych 
licznikach 

• skracać (rozszerzać) 
ułamki zwykłe do 
danego licznika lub 
mianownika 

• odróżniać ułamki 
właściwe od 
niewłaściwych 

• zamieniać całości na 
ułamki niewłaściwe 

• stosować 
odpowiedniości: 
dzielna – licznik, 
dzielnik – mianownik, 
znak dzielenia – 
kreska ułamkowa 

• przedstawiać ułamki 
zwykłe w postaci 
ilorazu liczb 

skończonego zbioru 
zastosowano ułamki 

• za pomocą liczb 
mieszanych opisywać 
liczebność zbioru 
skończonego 

• obliczać upływ czasu 
podany przy pomocy 
ułamka lub liczby 
mieszanej 

• zamieniać długości 
oraz masy wyrażone 
częścią innej jednostki 

• przedstawiać ułamek 
zwykły na osi 

• zaznaczać liczby 
mieszane na osi 

• odczytywać 
współrzędne ułamków 
i liczb mieszanych na 
osi liczbowej 

• ustalać jednostkę na 
osi liczbowej na 
podstawie danych o 
współrzędnych 
punktów 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
porównywania 
ułamków zwykłych 

• zapisywać ułamki 
zwykłe w postaci 
nieskracalnej 

• zamieniać liczby 
mieszane na ułamki 
niewłaściwe  

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
zamiany ułamków 
zwykłych 

• porównywać liczby 
przedstawione w 
postaci ułamków 

części skończonego 
zbioru 

• za pomocą liczb 
mieszanych opisywać 
liczebność zbioru 
skończonego 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
zamiany długości 
wyrażonych częścią 
innej jednostki 

• ustalać jednostkę na 
osi liczbowej na 
podstawie danych o 
współrzędnych 
punktów 

• zaznaczać i 
odczytywać ułamki o 
różnych 
mianownikach na 
jednej osi liczbowej 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
porównywania 
ułamków zwykłych 

• zamieniać liczby 
mieszane na ułamki 
niewłaściwe  

• porównywać liczby 
przedstawione w 
postaci ułamków 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
zamiany ułamków 
zwykłych 

• porządkować liczby 
przedstawione w 
postaci ułamków 
niewłaściwych i liczb 
mieszanych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe nawiązujące 

zastosowaniem 
zamiany długości 
wyrażonych częścią 
innej jednostki 

• zaznaczać i odczytywać 
ułamki o różnych 
mianownikach na jednej 
osi liczbowej 

• porównywać ułamki 
zwykłe o różnych 
licznikach i 
mianownikach 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
porównywania ułamków 
zwykłych 

• porównywać ułamki 
zwykłe o różnych 
mianownikach 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
zamiany ułamków 
zwykłych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe nawiązujące 
do dzielenia mniejszej 
liczby przez większą 

• odczytywać na osi 
liczbowej współrzędne 
ułamków niewłaściwych 
i liczb mieszanych o 
różnych mianownikach 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania ułamków 
zwykłych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania ułamków 
zwykłych 

 



 

 

naturalnych i 
odwrotnie 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania ułamków 
zwykłych 

• obliczać składnik, 
znając sumę i drugi 
składnik 

• obliczać odjemnik, 
znając odjemną i 
różnicę 

• rozwiązywać zadania 
z zastosowaniem 
odejmowania ułamków 
zwykłych 

 

• przedstawiać ułamki 
zwykłe w postaci 
ilorazu liczb 
naturalnych i 
odwrotnie 

• wyłączać całości z 
ułamków 

• porządkować liczby 
przedstawione w 
postaci ułamków 
niewłaściwych i liczb 
mieszanych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe nawiązujące 
do dzielenia mniejszej 
liczby przez większą 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania ułamków 
zwykłych 

• odejmować ułamki od 
całości 

• obliczać odjemnik, 
znając odjemną i 
różnicę 

• rozwiązywać zadania 
z zastosowaniem 
odejmowania ułamków 
zwykłych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe na 
porównywanie 
różnicowe 

do dzielenia mniejszej 
liczby przez większą 

• odczytywać na osi 
liczbowej współrzędne 
ułamków 
niewłaściwych i liczb 
mieszanych o różnych 
mianownikach 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania ułamków 
zwykłych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe na 
porównywanie 
różnicowe 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
ułamków zwykłych 

 

UŁAMKI DZIESIĘTNE 
 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać i 
odczytywać ułamki 
dziesiętne 

• porównywać dwa 
ułamki dziesiętne o tej 
samej liczbie cyfr po 
przecinku 

• pamięciowo i 
pisemnie dodawać 
ułamki dziesiętne o 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać i 
odczytywać ułamki 
dziesiętne 

• przedstawiać ułamki 
dziesiętne na osi 
liczbowej 

• zamieniać ułamki 
dziesiętne na zwykłe 

• zapisywać podane 
kwoty w postaci 
ułamków dziesiętnych 

Uczeń potrafi: 

• przedstawiać ułamki 
dziesiętne na osi 
liczbowej 

• zamieniać ułamki 
dziesiętne na zwykłe 

• zapisywać podane 
kwoty w postaci 
ułamków dziesiętnych 

• zapisywać ułamki 
dziesiętne, których 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać ułamki 
dziesiętne, których 
cyfry spełniają podane 
warunki 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 
wyrażania długości w 
różnych jednostkach 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 

Uczeń potrafi: 

• obliczać współrzędną 
liczby zaznaczonej na 
osi liczbowej, mając 
dane współrzędne 
dwóch innych liczb 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
ułamków dziesiętnych 



 

 

jednakowej liczbie 
cyfr po przecinku 

• powiększać ułamki 
dziesiętne o ułamki 
dziesiętne 

• odejmować 
pamięciowo i 
pisemnie ułamki 
dziesiętne 

• pomniejszać ułamki 
dziesiętne o ułamki 
dziesiętne 

 

• zapisywać ułamki 
dziesiętne, których 
cyfry spełniają podane 
warunki 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 
wyrażania długości w 
różnych jednostkach 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 
wyrażania masy w 
różnych jednostkach 

• zapisywać ułamki 
dziesiętne z 
pominięciem 
końcowych zer 

• wyrażać długość i 
masę w różnych 
jednostkach 

• zamieniać wyrażenia 
dwumianowane na 
jednomianowane i 
odwrotnie 

• porównywać dwa 
ułamki dziesiętne o tej 
samej liczbie cyfr po 
przecinku 

• powiększać ułamki 
dziesiętne o ułamki 
dziesiętne 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania ułamków 
dziesiętnych 

• odejmować 
pamięciowo i pisemnie 
ułamki dziesiętne 

• pomniejszać ułamki 
dziesiętne o ułamki 
dziesiętne 

• sprawdzać 
poprawność 
odejmowania 

cyfry spełniają podane 
warunki 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 
wyrażania długości w 
różnych jednostkach 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 
wyrażania masy w 
różnych jednostkach 

• wyrażać długość i 
masę w różnych 
jednostkach 

• zamieniać wyrażenia 
dwumianowane na 
jednomianowane i 
odwrotnie 

• porządkować ułamki 
dziesiętne 

• porównywać dowolne 
ułamki dziesiętne 

• porównywać wielkości 
podane w różnych 
jednostkach 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• powiększać ułamki 
dziesiętne o ułamki 
dziesiętne 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
dodawania ułamków 
dziesiętnych 

• sprawdzać 
poprawność 
odejmowania 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania ułamków 
zwykłych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe na 

wyrażania masy w 
różnych jednostkach 

• porównywać wielkości 
podane w różnych 
jednostkach 

• znajdować ułamki 
spełniające zadane 
warunki 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• rozwiązywać zadania 
z zastosowaniem 
dodawania ułamków 
dziesiętnych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe na 
porównywanie 
różnicowe 

• obliczać wartości 
prostych wyrażeń 
arytmetycznych z 
uwzględnieniem 
kolejności działań i 
nawiasów 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
ułamków dziesiętnych 

 

• ustalać zależności 
pomiędzy nietypowymi 
jednostkami długości 

• zastosować ułamki 
dziesiętne do 
wyrażania masy w 
różnych jednostkach 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• znajdować ułamki 
spełniające zadane 
warunki 

• określać liczebność 
zbioru spełniającego 
podane warunki 

• rozwiązywać zadania 
z zastosowaniem 
dodawania ułamków 
dziesiętnych 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania 
ułamków dziesiętnych 

 



 

 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
odejmowania ułamków 
zwykłych 

 

porównywanie 
różnicowe 

• obliczać wartości 
prostych wyrażeń 
arytmetycznych z 
uwzględnieniem 
kolejności działań i 
nawiasów 

POLA FIGUR 
 

Uczeń potrafi: 

• mierzyć pola figur 
kwadratami 
jednostkowymi 

• obliczać pola 
prostokątów i 
kwadratów 

 
 

Uczeń potrafi: 

• mierzyć pola figur 
kwadratami 
jednostkowymi, 
trójkątami 
jednostkowymi itp. 

• budować figury z 
kwadratów 
jednostkowych 

• obliczać pola 
prostokątów i kwadratów 

 
 

Uczeń potrafi: 

• obliczać długość boku 
kwadratu, znając jego 
pole 

• obliczać długość boku 
prostokąta, znając 
jego pole i długość 
drugiego boku 

• zamieniać jednostki 
pola 

• porównywać pola figur 
wyrażone w różnych 
jednostkach 

• obliczać pola figur 
złożonych z 
jednakowych modułów 
i ich części 

 

Uczeń potrafi: 

• obliczać długość boku 
prostokąta, znając 
jego pole i długość 
drugiego boku 

• obliczać pola figur 
złożonych z kilku 
prostokątów 

• zamieniać jednostki 
pola 

• porównywać pola figur 
wyrażone w różnych 
jednostkach 

• układać figury 
tangramowe 

• obliczać pola figur 
złożonych z 
jednakowych modułów 
i ich części 

• szacować pola figur 
nieregularnych 
pokrytych siatkami 
kwadratów 
jednostkowych 

• określać pola 
wielokątów 
wypełnionych siatkami 
kwadratów 
jednostkowych 

• rysować figury o 
danym polu 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem 
pojęcia pola 

• wskazywać wśród 
prostokątów ten, 
którego obwód jest 
najmniejszy itp. 

• określać pola 
wielokątów 
wypełnionych siatkami 
kwadratów 
jednostkowych 

• rysować figury o 
danym polu 

 

PROSTOPADŁOŚCIANY 
I SZEŚCIANY 

Uczeń potrafi: 

• wyróżniać 
prostopadłościany 
spośród figur 
przestrzennych 

 

Uczeń potrafi: 

• wyróżniać sześciany 
spośród figur 
przestrzennych 

Uczeń potrafi: 

• wskazywać w 
prostopadłościanie 
ściany prostopadłe i 
równoległe oraz 
krawędzie prostopadłe 

Uczeń potrafi: 

• rysować 
prostopadłościan w 
rzucie równoległym 

• obliczać długość 
trzeciej krawędzi 

Uczeń potrafi: 

• rozwiązywać zadania 
z treścią dotyczące 
długości krawędzi 
prostopadłościanów 



 

 

• wskazywać elementy 
budowy 
prostopadłościanu 

• wskazywać w 
prostopadłościanie 
ściany prostopadłe i 
równoległe oraz 
krawędzie prostopadłe 
i równoległe na 
modelu 

• obliczać sumę 
długości krawędzi 
prostopadłościanu i 
sześcianu 

• rysować siatki 
prostopadłościanów i 
sześcianów 

• projektować siatki 
prostopadłościanów i 
sześcianów 

• sklejać modele z 
zaprojektowanych 
siatek 

• podawać wymiary 
prostopadłościanów 
na podstawie siatek 

• obliczać pola 
powierzchni 
sześcianów i 
prostopadłościanów 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem pól 
powierzchni 
prostopadłościanów 

 

i równoległe na 
modelu, na rysunku 

• rysować 
prostopadłościan w 
rzucie równoległym 

• obliczać sumę 
długości krawędzi 
prostopadłościanu i 
sześcianu 

• obliczać długość 
krawędzi sześcianu, 
znając sumę 
wszystkich jego 
krawędzi 

• określać wymiary 
prostopadłościanów 
zbudowanych z 
sześcianów 

• szkicować widoki brył 
składających się z 
kilku 
prostopadłościanów 
lub układać bryły na 
podstawie ich 
widoków 

• projektować siatki 
prostopadłościanów i 
sześcianów 

• projektować siatki 
prostopadłościanów i 
sześcianów w skali 

• podawać wymiary 
prostopadłościanów na 
podstawie siatek 

• obliczać pola 
powierzchni 
sześcianów i 
prostopadłościanów 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem pól 
powierzchni 
prostopadłościanów 

prostopadłościanu, 
znając sumę 
wszystkich jego 
krawędzi oraz długość 
dwóch innych 

• rozwiązywać zadania 
z treścią dotyczące 
długości krawędzi 
prostopadłościanów 

• określać wymiary 
prostopadłościanów 
zbudowanych z 
sześcianów 

• charakteryzować 
prostopadłościany, 
mając informacje o 
części ścian 

• szkicować widoki brył 
składających się z 
kilku 
prostopadłościanów 
lub układać bryły na 
podstawie ich 
widoków 

• projektować siatki 
prostopadłościanów i 
sześcianów w skali 

• wskazywać na 
siatkach ściany 
prostopadłe i 
równoległe 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem pól 
powierzchni 
prostopadłościanów 

• obliczać długość 
krawędzi sześcianu, 
znając jego pole 
powierzchni 

 

• stwierdzać, czy 
rysunek przedstawia 
siatkę sześcianu 

• rozwiązywać zadania 
tekstowe z 
zastosowaniem pól 
powierzchni 
prostopadłościanów 

• obliczać pola 
powierzchni brył 
złożonych z 
prostopadłościanów 

• obliczać pole bryły 
powstałej w wyniku 
wycięcia sześcianu z 
prostopadłościanu 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V szkoły podstawowej.  

 

Dział 

Poziom wymagań 

koniecznych 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom wymagań 

podstawowych 

(ocena dostateczna) 

Poziom wymagań 

rozszerzających 

(ocena dobra) 

Poziom wymagań 

dopełniających 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wymagań 

wykraczających  

(ocena celująca) 

LICZBY I 

DZIAŁANIA 

Uczeń potrafi: 

• zapisywać liczby za 

pomocą cyfr 

• odczytywać liczby 

zapisane cyframi 

• zapisywać liczby 

słowami 

• porównywać liczby  
• porządkować liczby w 

kolejności od najmniejszej 

do największej lub 

odwrotnie 

• odczytywać współrzędne 

punktów na osi liczbowej 

• pamięciowo dodawać i 

odejmować liczby w 

zakresie 100 

•  pamięciowo mnożyć 

liczby dwucyfrowe przez 

jednocyfrowe w zakresie 

100 

• pamięciowo dzielić liczby 

dwucyfrowe przez 

jednocyfrowe w zakresie 

100 

• wykonywać dzielenie z 

resztą 

Uczeń potrafi 

• zapisywać liczby za 

pomocą cyfr  

• zapisywać liczby 

słowami  

• porządkować liczby w 

kolejności od 

najmniejszej do 

największej lub 

odwrotnie  

• odczytywać 

współrzędne punktów 

na osi liczbowej  

• pamięciowo mnożyć 

liczby powyżej 100  

• pamięciowo mnożyć 

liczby  trzycyfrowe 

przez jednocyfrowe w 

zakresie 1000  

• dopełniać składniki do 

określonej sumy  

• obliczać odjemną 

(odjemnik), gdy dane 

są różnica i odjemnik 

(odjemna)  

Uczeń potrafi 

• odczytywać współrzędne 

punktów na osi liczbowej  

• pamięciowo dodawać i 

odejmować liczby powyżej 

100  
• pamięciowo mnożyć 

liczby  trzycyfrowe przez 

jednocyfrowe w zakresie 

1000  
• pamięciowo dzielić liczby 

dwucyfrowe przez 

jednocyfrowe lub 

dwucyfrowe powyżej 100  
• dopełniać składniki do 

określonej sumy  
• obliczać odjemną 

(odjemnik), gdy dane są 

różnica i odjemnik 

(odjemna)  
• obliczać dzielną (dzielnik), 

gdy dane są iloraz i dzielnik 

(dzielna) ( 
• stosować prawo 

przemienności i łączności 

dodawania  
• zamieniać jednostki   

Uczeń potrafi 

• tworzyć liczby przez 

dopisywanie cyfr do danej 

liczby na początku i na 

końcu oraz porównywać 

utworzoną liczbę z daną 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

wielodziałaniowe 

• obliczać wartości wyrażeń 

arytmetycznych 

wielodziałaniowych z 

uwzględnieniem kolejności 

działań, nawiasów i 

zawierające potęg 

• zapisywać podane słownie 

wyrażenia arytmetyczne i 

obliczać ich wartości 

• zastępować sumę dwóch 

liczb sumą lub różnica 

dwóch innych liczb  

• dzielić szybko przez 5, 50 

• zapisywać liczby, których 

cyfry spełniają podane 

warunki  

• tworzyć liczby przez 

dopisywanie cyfr do danej 

liczby na początku i na 

końcu oraz porównywać 

utworzoną liczbę z daną 

•  rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

wielodziałaniowe  

•  uzupełniać brakujące 

liczby w wyrażeniu 

arytmetycznym, tak by 

otrzymać ustalony wynik  

• proponować własne 

metody szybkiego 

liczenia 

•  rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

wielodziałaniow 



 

 

• wskazać działanie, które 

należy wykonać jako 

pierwsze 

•  obliczać wartości 

wyrażeń arytmetycznych 

dwudziałaniowych z 

uwzględnieniem kolejności 

działań i nawiasów 

• dodawać i odejmować 

pisemnie liczby bez 

przekraczania progu 

dziesiątkowego i z 

przekraczaniem jednego 

progu dziesiątkowego  

• porównywać różnicowo 

• mnożyć pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez 

dwucyfrowe 

• dzielić pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez 

jednocyfrowe 

• pomniejszać liczby n 

razy 

• wykonywać cztery 

działania arytmetyczne w 

pamięci lub pisemnie 

• wskazać działanie, które 

należy wykonać jako 

pierwsze 
• porównywać różnicowo 

liczby 

• mnożyć pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez 

dwucyfrowe 

• dzielić pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez 

jednocyfrowe 

•  pomniejszać liczby n 

razy 

• wykonywać cztery 

działania arytmetyczne w 

pamięci lub pisemnie 

• obliczać dzielną 

(dzielnik), gdy dane są 

iloraz i dzielnik 

(dzielna)  

 

 

 

• wykonywać dzielenie z 

resztą ( 
• obliczać kwadraty i 

sześciany liczb  

• zamieniać jednostki 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe jednodziałaniowe  
• wstawiać nawiasy tak, by 

otrzymywać różne wyniki 

• zastąpić iloczyn 

prostszym iloczynem 

• mnożyć szybko przez 5 

• zastępować sumę 

dwóch liczb sumą lub 

różnica dwóch innych 

liczb  

• dzielić szybko przez 5, 

50 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe 

jednodziałaniowe 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe dotyczące 

porównań różnicowych i 

ilorazowych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem działań 

pamięciowych 

• szacować wyniki działań 

• dodawać i odejmować 

pisemnie liczby z 

przekraczaniem 

kolejnych progów 

dziesiątkowych 

rozwiązywać zadania 

tekstowe wielodziałaniowe  
• zapisywać liczby, których 

cyfry spełniają podane 

warunki 

• uzupełniać brakujące 

liczby w wyrażeniu 

arytmetycznym, tak by 

otrzymać ustalony wynik 

• wstawiać nawiasy tak, by 

otrzymywać różne wyniki 

• zastąpić iloczyn 

prostszym iloczynem 

• obliczać wartości 

wyrażeń arytmetycznych 

wielodziałaniowych z 

uwzględnieniem 

kolejności działań, 

nawiasów i zawierające 

potęg 

• zapisywać podane 

słownie wyrażenia 

arytmetyczne i obliczać 

ich wartości 

• uzupełniać brakujące 

liczby w wyrażeniach 

arytmetycznych tak, by 

otrzymywać ustalone 

wyniki  

• uzupełniać brakujące 

znaki działań w 

wyrażeniach 

arytmetycznych tak, by 

otrzymywać ustalone 

wyniki 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe 

wielodziałaniowe 

•  rozwiązywać zadania 

tekstowe dotyczące 

• uzupełniać brakujące 

liczby w wyrażeniach 

arytmetycznych tak, by 

otrzymywać ustalone 

wynik 

• uzupełniać brakujące 

znaki działań w 

wyrażeniach 

arytmetycznych tak, by 

otrzymywać ustalone 

wyniki  

• stosować poznane metody 

szybkiego liczenia w życiu 

codziennym 

• proponować własne 

metody szybkiego liczenia 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

wielodziałaniowe 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

szacowaniem 

• planować zakupy 

stosownie do posiadanych 

środków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i odejmowania 

pisemnego 

• odtwarzać brakujące 

cyfry w dzieleniu 

pisemnym 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

• planować zakupy 

stosownie do 

posiadanych środków 

• odtwarzać brakujące 

cyfry w odejmowaniu 

pisemnym  

• rozwiązywać zadania 

tekstowe  zastosowaniem 

dodawania i odejmowania 

pisemnego 

• odtwarzać brakujące 

cyfry w mnożeniu 

pisemnym 

•  odtwarzać brakujące 

cyfry w dzieleniu 

pisemnym 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe dotyczące 

porównań różnicowych i 

ilorazowych 

 



 

 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem 

działań pamięciowych i 

pisemnych 

•  mnożyć pisemnie liczby 

wielocyfrowe  

•  mnożyć pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez 

liczby zakończone 

zerami 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia pisemnego 

• dzielić pisemnie liczby 

wielocyfrowe przez 

dwucyfrowe 

• dzielić liczby zakończone 

zerami 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

pisemnego  

• wykonywać cztery 

działania arytmetyczne w 

pamięci lub pisemnie 

• porównywać różnicowo i 

ilorazowo liczb 

• dzielić liczby zakończone 

zerami bez reszty 

• wykonywać cztery 

działania arytmetyczne w 

pamięci lub rozwiązywać 

zadania tekstowe 

dotyczące porównań 

różnicowych i 

ilorazowych 

porównań różnicowych i 

ilorazowych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem działań 

pamięciowych 

• szacować wyniki działań 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

szacowaniem 

• porównywać różnicowo 

liczby  

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania pisemnego 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia pisemnego 

• pomniejszać liczby n 

razy 

• obliczać dzielną 

(dzielnik), gdy dane są 

iloraz i dzielnik (dzielna) 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

pisemnego  

• porównywać różnicowo i 

ilorazowo liczby  

• dzielić liczby zakończone 

zerami z resztą 

zastosowaniem działań 

pisemnych 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe z 

zastosowaniem czterech 

działań na liczbach 

naturalnych 

 



 

 

• wykonywać cztery 

działania arytmetyczne w 

pamięci lub rozwiązywać 

zadania tekstowe 

dotyczące porównań 

różnicowych i 

ilorazowych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem działań 

pamięciowych i 

pisemnych 

WŁASNOŚCI LICZB 

NATURALNYCH 

• wskazywać lub podawać 

wielokrotności liczb 

naturalnych 

• wskazywać 

wielokrotności liczb 

naturalnych na osi 

liczbowej 

• rozpoznawać liczby 

podzielne przez: 2, 5, 10, 

100  

 

• wskazywać wspólne 

wielokrotności liczb 

naturalnych 

• wskazywać wspólne 

dzielniki danych liczb 

naturalnych 

• rozpoznawać liczby 

podzielne przez 3 i 6 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

cechami podzielności 

• określać, czy dane liczby 

są pierwsze, czy złożone 

• wskazywać liczby 

pierwsze i liczby złożone  

• obliczać NWW liczby 

pierwszej i liczby 

złożonej  

• podawać NWD liczby 

pierwszej i liczby 

złożonej  
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

liczbami pierwszymi 

złożonymi 

• rozkładać liczby na 

czynniki pierwsze 

• zapisać liczbę, gdy znany 

jest jej rozkład na 

czynniki pierwsze (P) 

•  

• wskazywać wspólne 

wielokrotności liczb 

naturalnych 

• znajdować NWW dwóch 

liczb naturalnych 

• podawać dzielniki liczb 

naturalnych 

• znajdować NWD dwóch 

liczb naturalnych 

• rozpoznawać liczby 

podzielne przez 4 

• określać, czy dany rok 

jest przestępny 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

cechami podzielności 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

liczbami pierwszymi 

złożonymi 

• obliczać liczbę dzielników 

potęgi  liczby pierwszej 
• zapisywać rozkład liczb 

na czynniki pierwsze za 

pomocą potęg 

• podawać wszystkie 

dzielniki liczby, znając jej 

rozkład na czynniki 

pierwsze 

• znajdować NWW dwóch 

liczb naturalnych  

• podawać dzielniki liczb 

naturalnych 

• znajdować NWD dwóch 

liczb naturalnych 

• określać, czy dany rok 

jest przestępny 
• rozpoznawać liczby 

podzielne przez 6, 12, 15 

itp.  

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

cechami podzielności  

• obliczać NWW liczby 

pierwszej i liczby 

złożonej  

• podawać NWD liczby 

pierwszej i liczby 

złożonej  
• rozkładać liczby na 

czynniki pierwsze 

• zapisywać rozkład liczb 

na czynniki pierwsze za 

pomocą potęg 

• podawać wszystkie 

dzielniki liczby, znając jej 

rozkład na czynniki 

pierwsze 

• znajdować NWW trzech 

liczb naturalnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem NWW  

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem NWW 

trzech liczb naturalnych  

• wskazywać wspólne 

dzielniki danych liczb 

naturalnych 

• znajdować NWD trzech 

liczb naturalnych 

• znajdować liczbę, gdy 

dana jest suma jej 

dzielników oraz jeden z 

nich  

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

dzielnikami liczb 

naturalnych 

• rozpoznawać liczby 

podzielne przez 6, 12, 15 

itp.  



 

 

• rozkładać na czynniki 

pierwsze liczby zapisane 

w postaci iloczynu 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

cechami podzielności 

• • obliczać liczbę 

dzielników potęgi  liczby 

pierwsze 

• rozkładać na czynniki 

pierwsze liczby zapisane 

w postaci iloczynu  

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

wykorzystaniem NWD  



 

 

UŁAMKI ZWYKŁE 

• opisywać części figur lub 

zbiorów skończonych za 

pomocą ułamka  

• odczytywać zaznaczone 

ułamki na osi liczbowej 

• zamieniać całości na 

ułamki 

• przedstawiać ułamek 

zwykły w postaci ilorazu 

liczb naturalnych i 

odwrotnie 

• • stosować 

odpowiedniości: dzielna – 

licznik, dzielnik – 

mianownik, znak dzielenia 

– kreska ułamkowa 
• skracać (rozszerzać) 

ułamki 

• porównywać ułamki o 

równych mianownikach 

• dodawać i odejmować 

ułamki o tych samych 

mianownikach 

• liczby mieszane o tych 

samych mianownikach 

• odejmować ułamki od 

całości 

• mnożyć ułamki przez 

liczby naturalne 

• mnożyć dwa ułamki 

zwykłe 

• podawać odwrotności 

ułamków i liczb 

naturalnych 

• dzielić ułamki przez liczby 

naturalne 

• dzielić ułamki zwykłe 

przez ułamki zwykłe 

• opisywać części figur lub 

zbiorów skończonych za 

pomocą ułamka  

• odczytywać zaznaczone 

ułamki na osi liczbowej 

• odróżniać ułamki 

właściwe od ułamków 

niewłaściwych 

• zamieniać liczby 

mieszane na ułamki 

niewłaściwe 

• wyłączać całości z 

ułamka niewłaściwego 

• skracać (rozszerzać) 

ułamki 

• zapisywać ułamki w 

postaci nieskracalnej 

• sprowadzać ułamki do 

wspólnego mianownika 

• porównywać ułamki o 

równych licznikach 

• porównywać ułamki o 

różnych mianownikach 

• porównywać liczby 

mieszane 

• liczby mieszane o tych 

samych mianownikach 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dodawaniu i 

odejmowaniu ułamków o 

jednakowych 

mianownikach, tak aby 

otrzymać ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i odejmowania 

ułamków 

• dodawać i odejmować 

dwa ułamki zwykłe o 

różnych mianownikach 

• dodawać i odejmować 

dwie liczby mieszane o 

różnych mianownikach 

• opisywać części figur lub 

zbiorów skończonych za 

pomocą ułamka  

• odczytywać zaznaczone 

ułamki na osi liczbowej 

• zamieniać liczby 

mieszane na ułamki 

niewłaściwe 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

ułamkami zwykłymi 

• wyłączać całości z 

ułamka niewłaściwego 

• przedstawiać ułamek 

niewłaściwy na osi 

liczbowej 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

pojęciem ułamka jako 

ilorazu liczb naturalnych 

• zapisywać ułamki w 

postaci nieskracalnej 

• sprowadzać ułamki do 

najmniejszego wspólnego 

mianownika 

•  rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

rozszerzaniem i   

skracaniem ułamków 
• porównywać ułamki o 

różnych mianownikach 

• porównywać liczby 

mieszane 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

porównywania ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

porównywania ułamków 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dodawaniu i 

odejmowaniu ułamków o 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

związane z ułamkami 

zwykłymi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

pojęciem ułamka jako 

ilorazu liczb naturalnych 
• przedstawiać ułamek 

niewłaściwy na osi 

liczbowej 

• sprowadzać ułamki do 

najmniejszego 

wspólnego mianownika 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

rozszerzaniem i 

skracaniem ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

porównywania ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

porównywania dopełnień 

ułamków do całości 

• znajdować liczby 

wymierne dodatnie 

leżące między dwiema 

danymi na osi liczbowe 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

• dodawać i odejmować 

kilka ułamków i liczb 

mieszanych o różnych 

mianownikach 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dodawaniu i 

odejmowaniu ułamków o 

różnych mianownikach, 

• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

związane z ułamkami 

zwykłymi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

pojęciem ułamka jako 

ilorazu liczb naturalnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

rozszerzaniem i 

skracaniem ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

zwykłych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

zwykłych i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

obliczania ułamka liczby 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

zwykłych i liczb 

mieszanych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w mnożeniu 

ułamków lub liczb 

mieszanych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 



 

 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i odejmowania 

ułamków 

• mnożyć liczby mieszane 

przez liczby naturalne  

•  powiększać ułamki n 

razy 
• skracać ułamki przy 

mnożeniu ułamków przez 

liczby naturalne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem mnożenia 

ułamków i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• mnożyć ułamki przez 

liczby mieszane lub liczby 

mieszane przez liczby 

mieszane 

• skracać przy mnożeniu 

ułamków 

• obliczać potęgi ułamków 

lub liczb mieszanych 

• podawać odwrotności 

liczb mieszanych 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• dzielić liczby mieszane 

przez liczby naturalne 

• pomniejszać ułamki 

zwykłe i liczby mieszane 

n razy 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków i liczb 

jednakowych 

mianownikach, tak aby 

otrzymać ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

• dodawać i odejmować 

dwie liczby mieszane o 

różnych mianownikach 

• dodawać i odejmować 

kilka ułamków i liczb 

mieszanych o różnych 

mianownikach 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dodawaniu i 

odejmowaniu ułamków o 

różnych mianownikach, 

tak aby otrzymać 

ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

• powiększać liczby 

mieszane n razy 
• skracać ułamki przy 

mnożeniu ułamków przez 

liczby naturalne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w iloczynie 

ułamków, tak aby 

otrzymać ustalony wynik 

tak aby otrzymać 

ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

zwykłych 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożeniu ułamków 

zwykłych i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• uzupełniać brakujące 

liczby w iloczynie 

ułamków, tak aby 

otrzymać ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

obliczania ułamka liczby 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

zwykłych i liczb 

mieszanych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w mnożeniu 

ułamków lub liczb 

mieszanych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu 

ułamków (liczb 

mieszanych) przez liczby 

naturalne tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu i 

mnożeniu ułamków lub 

liczb mieszanych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych 



 

 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• dzielić ułamki zwykłe 

przez liczby mieszane i 

odwrotnie lub liczby 

mieszane przez liczby 

mieszane 

• wykonywać cztery 

działania na ułamkach 

zwykłych i liczbach 

mieszanych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• obliczać ułamki liczb 

naturalnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

obliczania ułamka liczby 

• skracać przy mnożeniu 

ułamków 

• stosować prawa działań 

w mnożeniu ułamków 

• obliczać potęgi ułamków 

lub liczb mieszanych 

• obliczać ułamki liczb 

mieszanych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków i liczb 

mieszanych 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w mnożeniu 

ułamków lub liczb 

mieszanych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu 

ułamków (liczb 

mieszanych) przez liczby 

naturalne tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• wykonywać cztery 

działania na ułamkach 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych przez liczby 

naturalne 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu 

ułamków (liczb 

mieszanych) przez liczby 

naturalne tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu i 

mnożeniu ułamków lub 

liczb mieszanych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

•  rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych 
 



 

 

zwykłych i liczbach 

mieszanych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków zwykłych i liczb 

mieszanych 

• wykonywać działania 

łączne na ułamkach 

zwykłych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w dzieleniu i 

mnożeniu ułamków lub 

liczb mieszanych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

 

 

 

 

FIGURY NA 

PŁASZCZYŹNIE 

• rozpoznawać proste i 

odcinki prostopadłe 

(równoległe) 

• kreślić prostą 

prostopadłą 

przechodzącą przez 

punkt nieleżący na 

prostej 

• kreślić proste i odcinki 

prostopadłe  

• rozróżniać 

poszczególne rodzaje 

kątów 

• rysować poszczególne 

rodzaje kątów 

• mierzyć kąty 

• rysować kąty o danej 

mierze stopniowej 

• wskazywać 

poszczególne rodzaje 

kątów 

• rysować poszczególne 

rodzaje kątów 

• określać miary kątów 

przyległych, 

• kreślić proste i odcinki 

równoległe 

• kreślić prostą 

równoległą 

przechodzącą przez 

punkt nieleżący na 

prostej 

• kreślić proste o 

ustalonej odległości 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

prostopadłością  

• i równoległością 

prostych 

• rozróżniać 

poszczególne rodzaje 

kątów 

• rysować poszczególne 

rodzaje kątów 

• mierzyć kąty 

• rysować kąty o danej 

mierze stopniowej 

• określać miarę 

stopniową 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

prostopadłością i 

równoległością prostych 

• rozróżniać 

poszczególne rodzaje 

kątów 

• rysować kąty o danej 

mierze stopniowej 

• określać miarę 

stopniową 

poszczególnych 

rodzajów kątów 

• określać miary kątów 

przyległych, 

wierzchołkowych na 

podstawie rysunku lub 

treści zadania 

• obliczać obwody 

wielokątów w skali 

• obliczać obwody 

prostokątów i 

kwadratów 

• konstruować trójkąt 

przystający do danego 
• obliczyć brakujące 

miary kątów w 

trójkątach z 

wykorzystaniem miar 

kątów przyległych 

• klasyfikować trójkąty, 

znając miary ich kątów 

oraz podawać miary 

kątów, znając nazwy 

trójkątów 

• obliczać długość 

łamanych, których 

odcinkami są części 

przekątnej prostokąta, 

mając długość tej 

przekątnej 
• rysować równoległoboki 

i romby, mając daną 

długości przekątnych 

• obliczać miary kątów 

równoległoboku, znając 

zależności pomiędzy 

nimi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

prostopadłością i 

równoległością prostych 

• rysować czworokąty o 

danych kątach 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zegarem 

• dopełniać do kąta 

prostego kąty, których 

miary podane są w 

stopniach, minutach i 

sekundach 

• określać miary kątów 

przyległych, 

wierzchołkowych, 

odpowiadających i 

naprzemianległych na 

podstawie rysunku lub 

treści zadania 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

kątami 



 

 

wierzchołkowych na 

podstawie rysunku lub 

treści zadania 

• rysować wielokąty o 

danych cechach 

• rysować przekątne 

wielokąta 

• obliczać obwody 

wielokątów w 

rzeczywistości 

• wskazywać i rysować 

poszczególne rodzaje 

trójkątów 

• określać rodzaje 

trójkątów na podstawie 

rysunków 

• obliczać obwód trójkąta 

o danych długościach 

boków 

• rysować prostokąt, 

kwadrat o danych 

bokach 

• obliczać obwody 

prostokątów i 

kwadratów 
• wyróżniać spośród 

czworokątów 

równoległoboki i romby 

• rysować przekątne 

równoległoboków i 

rombów 

poszczególnych 

rodzajów kątów 

• wskazywać 

poszczególne rodzaje 

kątów 

• rysować poszczególne 

rodzaje kątów 

• określać miary kątów 

przyległych, 

wierzchołkowych na 

podstawie rysunku lub 

treści zadania 

• rysować wielokąty o 

danych cechach 

• obliczać obwody 

wielokątów w 

rzeczywistości 

• obliczać obwody 

wielokątów w skali 

• wskazywać i rysować 

poszczególne rodzaje 

trójkątów 

• określać rodzaje 

trójkątów na podstawie 

rysunków 

• obliczać obwód trójkąta 

równoramiennego o 

danej długości 

podstawy i ramienia 

• rysować prostokąt, 

kwadrat o danym 

obwodzie 

• obliczać obwody 

prostokątów i 

kwadratów 

• konstruować trójkąty o 

trzech danych bokach 
• obliczać brakujące 

miary kątów trójkąta 

• wskazywać figury 

przystające 

• rysować figury 

przystające 

• obliczać długość 

podstawy (ramienia), 

znając obwód i długość 

ramienia (podstawy) 

trójkąta 

równoramiennego 

• konstruować trójkąt 

równoramienny o 

danych długościach 

podstawy i ramienia 

• konstruować trójkąt 

przystający do danego 
• obliczać brakujące 

miary kątów trójkąta 

• obliczyć brakujące miary 

kątów w trójkątach z 

wykorzystaniem miar 

kątów przyległych 

• klasyfikować trójkąty, 

znając miary ich kątów 

oraz podawać miary 

kątów, znając nazwy 

trójkątów 

• obliczać długość 

łamanych, których 

odcinkami są części 

przekątnej prostokąta, 

mając długość tej 

przekątnej 
• rysować równoległoboki 

i romby, mając daną 

długości boków 

• obliczać brakujące 

miary kątów w 

równoległobokach 

• obliczać miary kątów 

równoległoboku, znając 

zależności pomiędzy 

nimi 

• określać zależności 

między czworokątami 

• rysować figury 

przystające 

• obliczać długości 

wyróżnionych odcinków 

trapezu 

równoramiennego 

• obliczać miary kątów 

trapezu 

równoramiennego 

(prostokątnego), znając 

zależności pomiędzy 

nimi 

• nazywać czworokąty, 

znając ich cechy 

• określać zależności 

między czworokątami 

• określać wzajemne 

położenia prostych i 

odcinków na 

płaszczyźnie 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

prostopadłością i 

równoległością prostych 

• rysować czworokąty o 

danych kątach 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zegarem 

• obliczać miarę kąta 

wklęsłego 

• dopełniać do kąta 

prostego kąty, których 

miary podane są w 

stopniach, minutach i 

sekundach 

• określać miary kątów 

przyległych, 

wierzchołkowych, 

odpowiadających i 

naprzemianległych na 

podstawie rysunku lub 

treści zadania 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

kątami 

• dzielić wielokąty na 

części spełniające 

podane warunki 

• obliczać liczbę 

przekątnych n-kątów 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

trójkątami 

• konstruować wielokąty 

przystające do danych 

• stwierdzać możliwość 

zbudowania trójkąta o 

danych długościach 

boków 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów w 

trójkątach 

• rysować kwadraty, 

mając dane jeden 

wierzchołek i punkt 

przecięcia przekątnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

równoległobokami i 

rombami 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów w 

równoległobokach i 

trójkątach 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

obwodami trapezów i 

trójkątów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów trapezu, 

trójkąta i czworokąta 

• rysować czworokąty 

spełniające podane 

warunki 



 

 

• nazywać czworokąty, 

znając ich cechy 

• rysować trapez, mając 

dane długości dwóch 

boków 

• obliczać brakujące 

miary kątów w 

równoległobokach 

• obliczać brakujące 

miary kątów w 

trapezach 

• obliczać długości 

wyróżnionych odcinków 

trapezu 

równoramiennego 

• obliczać brakujące 

miary kątów w 

trapezach 

• obliczać miary kątów 

trapezu 

równoramiennego 

(prostokątnego), znając 

zależności pomiędzy 

nimi 

• określać wzajemne 

położenia prostych i 

odcinków na 

płaszczyźnie 

• rysować czworokąty o 

danych kątach 

• obliczać miarę kąta 

wklęsłego 

• porównywać obwody 

wielokątów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów trapezu 

• dzielić wielokąty na 

części spełniające 

podane warunki 

• porównywać obwody 

wielokątów 

• obliczać liczbę 

przekątnych n-kątów 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

trójkątami 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów w 

trójkątach 

• obliczać sumy miar 

kątów wielokątów 

• wyróżniać w 

narysowanych figurach 

równoległoboki i romby 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów w 

równoległobokach i 

trójkątach 

• rysować trapez 

równoramienny, mając 

dane długości dwóch 

podstaw 

• wyróżniać w 

narysowanych figurach 

trapezy 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

miarami kątów trapezu, 

trójkąta i czworokąta 

• rysować czworokąty 

spełniające podane 

warunki 

• dzielić figurę na 

określoną liczbę figur 

przystających 

• dzielić figurę na 

określoną liczbę figur 

przystających 

 



 

 

 

UŁAMKI 
DZIESIĘTNE 

• zapisywać i odczytywać 

ułamki dziesiętne 

• zamieniać ułamki 

dziesiętne na zwykłe 

• porównywać dwa ułamki o 

takiej samej liczbie cyfr po 

przecinku 
• pamięciowo i pisemnie 

dodawać i odejmować 

ułamki dziesiętne o takiej 

samej liczbie cyfr po 

przecinku 

• mnożyć ułamki dziesiętne 

przez 10, 100, 1000... 

• mnożyć i dzielić ułamki 

dziesiętne przez 10, 100, 

1000… 

• pamięciowo i pisemnie 

mnożyć ułamki dziesiętne 

przez liczby naturalne 

• pamięciowo i pisemnie 

mnożyć dwa ułamki 

dziesiętne o dwóch lub 

jednej cyfrze różnej od 

zera 

• pamięciowo i pisemnie 

dzielić ułamki dziesiętne 

przez liczby naturalne 

jednocyfrowe 

• zamieniać ułamki 

dziesiętne ułamki zwykłe 

• zamieniać ułamki ½, ¼ na 

ułamki dziesiętne i 

odwrotnie 

• wskazać przykłady 

zastosowań procentów w 

życiu codziennym 

• zapisywać 25%, 50% w 

postaci ułamków 

• zapisywać i odczytywać 

ułamki dziesiętne 

• zamieniać ułamki 

dziesiętne na zwykłe 

• zamieniać ułamki 

zwykłe na dziesiętne 

poprzez rozszerzanie 

lub skracanie 

• zapisywać ułamki 

dziesiętne z 

pominięciem 

nieistotnych zer 

• opisywać części figur za 

pomocą ułamka 

dziesiętnego 

• odczytywać ułamki 

dziesiętne na osi 

liczbowej oraz je 

zaznaczać 

• porównywać ułamki o 

różnej liczbie cyfr po 

przecinku 

• porównywać liczby 

przedstawione w 

postaci ułamka 

dziesiętnego oraz 

ułamka zwykłego (liczby 

mieszanej) 
• znajdować liczbę 

wymierną dodatnią 

leżącą między dwiema 

danymi na osi liczbowej 

• wyrażać podane 

wielkości w różnych 

jednostkach 
• stosować ułamki 

dziesiętne do zamiany 

wyrażeń 

dwumianowanych na 

jednomianowane i 

odwrotnie 

• pamięciowo i pisemnie 

dodawać i odejmować 

ułamki dziesiętne o 

• zamieniać ułamki 

zwykłe na dziesiętne 

poprzez rozszerzanie 

lub skracanie 

• opisywać części figur za 

pomocą ułamka 

dziesiętnego 

• odczytywać ułamki 

dziesiętne na osi 

liczbowej oraz je 

zaznaczać 

• porównywać ułamki o 

różnej liczbie cyfr po 

przecinku 

• porównywać liczby 

przedstawione w postaci 

ułamka dziesiętnego 

oraz ułamka zwykłego 

(liczby mieszanej) 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

porównywaniem 

ułamków 

• znajdować liczbę 

wymierną dodatnią 

leżącą między dwiema 

danymi na osi liczbowej 

• wyrażać podane 

wielkości w różnych 

jednostkach 
• stosować ułamki 

dziesiętne do zamiany 

wyrażeń 

dwumianowanych na 

jednomianowane i 

odwrotnie 

• porównywać długości 

(masy) wyrażone w 

różnych jednostkach 

• pamięciowo i pisemnie 

dodawać i odejmować 

ułamki dziesiętne o 

różnej liczbie cyfr po 

przecinku 

• odczytywać ułamki 

dziesiętne na osi 

liczbowej 

• uzupełniać brakujące 

cyfry w ułamkach 

dziesiętnych tak, aby 

zachować poprawność 

nierówności 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

porównywaniem 

ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

różnym sposobem 

zapisywania długości i 

masy 

• wstawiać znaki „+” i „–” 

w wyrażeniach 

arytmetycznych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• obliczać wartości 

prostych wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających 

dodawanie i 

odejmowanie ułamków 

dziesiętnych z 

uwzględnieniem 

kolejności działań i 

nawiasów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez 10, 

100, 1000... 

• stosować przy zamianie 

jednostek mnożenie 

ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000,... 

• stosować przy zamianie 

jednostek mnożenie i 

dzielenie ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zapisem ułamka 

dziesiętnego 

• uzupełniać brakujące 

cyfry w ułamkach 

dziesiętnych tak, aby 

zachować poprawność 

nierówności 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

porównywaniem 

ułamków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

różnym sposobem 

zapisywania długości i 

masy 

• wstawiać znaki „+” i „–” 

w wyrażeniach 

arytmetycznych tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

rozwiązywać zadania 
tekstowe  
• z zastosowaniem 

mnożenia i dzielenia 

ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000... 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez liczby 

naturalne 
• wstawiać znaki działań, 

tak aby wyrażenie 

arytmetyczne miało 

maksymalną wartość 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków dziesiętnych 

przez liczby naturalne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 



 

 

różnej liczbie cyfr po 

przecinku 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe na 

porównywanie 

różnicowe 

• mnożyć ułamki 

dziesiętne przez 10, 

100, 1000... 

• mnożyć i dzielić ułamki 

dziesiętne przez 10, 

100, 1000… 

• pamięciowo i pisemnie 

mnożyć ułamki 

dziesiętne przez liczby 

naturalne 

• powiększać ułamki 

dziesiętne n razy 
• pamięciowo i pisemnie 

mnożyć kilka ułamków 

dziesiętnych 

• pamięciowo i pisemnie 

dzielić ułamki dziesiętne 

przez liczby naturalne 

wielocyfrowe 

• pomniejszać ułamki 

dziesiętne n razy 
• dzielić ułamki dziesiętne 

przez ułamki dziesiętne 

• zamieniać ułamki 

zwykłe na ułamki 

dziesiętne i odwrotnie 

• wykonywać działania na 

liczbach wymiernych 

dodatnich 

• porównywać ułamki 

zwykłe z ułamkami 

dziesiętnymi 

• wskazać przykłady 

zastosowań procentów 

w życiu codziennym  

• zamieniać procenty na 

ułamki dziesiętne 

• uzupełniać brakujące 

liczby w sumach i 

różnicach tak, aby 

otrzymać ustalony wynik 

• obliczać wartości 

prostych wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających 

dodawanie i 

odejmowanie ułamków 

dziesiętnych z 

uwzględnieniem 

kolejności działań i 

nawiasów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dodawania i 

odejmowania ułamków 

dziesiętnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe na 

porównywanie 

różnicowe 

• mnożyć ułamki 

dziesiętne przez 10, 

100, 1000... 

• stosować przy zamianie 

jednostek mnożenie 

ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000,... 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia i dzielenia 

ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000... 

• stosować przy zamianie 

jednostek mnożenie i 

dzielenie ułamków 

dziesiętnych przez 10, 

100, 1000... 

• pamięciowo i pisemnie 

mnożyć ułamki 

dziesiętnych przez 10, 

100, 1000... 

rozwiązywać zadania 
tekstowe  
• z zastosowaniem 

mnożenia i dzielenia 

ułamków dziesiętnych 

przez 10, 100, 1000... 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 
• obliczać wartości 

wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających 

dodawanie, 

odejmowanie i 

mnożenie ułamków 

dziesiętnych z 

uwzględnieniem 

kolejności działań i 

nawiasów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

zastosowaniem dzielenia 

ułamków dziesiętnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

szacowaniem 

• rozwiązywać zadania 

związane z 

rozwinięciami 

nieskończonymi i 

okresowymi ułamków 

• obliczać wartości 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających działania 

na liczbach wymiernych 

dodatnich 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

procentami 



 

 

• zamieniać procenty 

naułamki zwykłe 

nieskracalne 

• zapisywać ułamki o 

mianowniku 100 w 

postaci procentów 

• określać procentowo 

zacieniowane części 

figur 

• odczytywać potrzebne 

informacje z diagramów 

procentowych 

dziesiętne przez liczby 

naturalne 

• powiększać ułamki 

dziesiętne n razy 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 

• pamięciowo i pisemnie 

mnożyć kilka ułamków 

dziesiętnych 

• obliczać ułamki z liczb 

wyrażonych ułamkami 

dziesiętnymi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem 

mnożenia ułamków 

dziesiętnych 

• obliczać wartości 

wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających 

dodawanie, 

odejmowanie i 

mnożenie ułamków 

dziesiętnych z 

uwzględnieniem 

kolejności działań i 

nawiasów 

• pamięciowo i pisemnie 

dzielić ułamki dziesiętne 

przez liczby naturalne 

wielocyfrowe 

• pomniejszać ułamki 

dziesiętne n razy 
• obliczać średnią 

arytmetyczną kilku liczb 

• dzielić ułamki dziesiętne 

przez ułamki dziesiętne 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

dzielenia ułamków 

dziesiętnych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

szacowaniem 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

działaniami na 

ułamkach zwykłych i 

dziesiętnych 

• obliczać wartości 

wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających działania 

na liczbach wymiernych 

dodatnich 

• zamieniać ułamki na 

procenty 

• odczytywać potrzebne 

informacje z diagramów 

procentowych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

procentami 

• określać procentowo 

zacieniowane części 

figur 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

procentami 



 

 

zastosowaniem 

dzielenia ułamków 

dziesiętnych 

• szacować wyniki działań 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

szacowaniem 

• zamieniać ułamki 

zwykłe na ułamki 

dziesiętne i odwrotnie 

• wykonywać działania na 

liczbach wymiernych 

dodatnich 

• porównywać ułamki 

zwykłe z ułamkami 

dziesiętnymi 

• obliczać wartości 

wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających działania 

na liczbach wymiernych 

dodatnich 

• zamieniać procenty na 

ułamki zwykłe 

nieskracalne 

• zamieniać ułamki na 

procenty 

• określać procentowo 

zacieniowane części 

figur 

• odczytywać potrzebne 

informacje z diagramów 

procentowych 

POLA FIGUR 

• obliczać pola prostokątów 

i kwadratów o długościach 

boków wyrażonych w tych 

samych jednostkach 

• obliczać pola poznanych 

wielokątów 

• obliczać pola prostokątów 

i kwadratów o 

długościach boków 

wyrażonych w różnych 

jednostkach 
• obliczać bok prostokąta, 

znając jego pole i długość 

drugiego boku 

• zamieniać jednostki pola 

• obliczać pola prostokątów 

i kwadratów o długościach 

boków wyrażonych w 

różnych jednostkach 
• obliczać bok kwadratu, 

znając jego pole 

• obliczać bok kwadratu, 

znając jego pole 

• obliczać bok prostokąta, 

znając jego pole i długość 

drugiego boku 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami prostokątów 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnice pól 

prostokątów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami prostokątów w 

skali 

• dzielić linią prostą figury 

złożone z prostokątów na 

dwie części o równych 

polach 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zamianą jednostek pola 



 

 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zamianą jednostek pola 
• obliczać pola 

równoległoboków 

• obliczać pola i obwody 

rombu 

• obliczać pole rombu o 

danych przekątnych 

• obliczać pole kwadratu o 

danej przekątnej 

• obliczać pole trójkąta, 

znając długość podstawy i 

wysokości trójkąta 

• obliczać pola 

narysowanych trójkątów 

ostrokątnych 

• obliczać pola trójkątów 

jako części prostokątów o 

znanych bokach 

• obliczać pole trapezu, 

znając długość podstaw i 

wysokość 

• obliczać pola poznanych 

wielokątów 

• obliczać pole kwadratu o 

danym obwodzie i 

odwrotnie 

• zamieniać jednostki pola 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zamianą jednostek pola 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami prostokątów 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnice pól 

prostokątów 

• obliczać długość 

podstawy 

równoległoboku, znając 

jego pole i długość 

wysokości opuszczonej 

na tę podstawę 

• obliczać wysokość 

równoległoboku, znając 

jego pole i długość 

podstawy 

• obliczać wysokość rombu, 

znając jego obwód 

• porównywać pola 

narysowanych 

równoległoboków 

• rysować prostokąt o polu 

równym polu 

narysowanego 

równoległoboku i 

odwrotnie 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnice pól 

równoległoboków 

• obliczać pole rombu o 

danych przekątnych 

• obliczać pole rombu, 

znając długość jednej 

przekątnej i związek 

między przekątnymi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zamianą jednostek pola 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

zamianą jednostek pola 
• rysować prostokąt o polu 

równym polu 

narysowanego 

równoległoboku i 

odwrotnie 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnice pól 

równoległoboków 

• obliczać wysokość 

równoległoboku, znając 

długości dwóch boków i 

drugiej wysokości 

• obliczać pole rombu, 

znając długość jednej 

przekątnej i związek 

między przekątnymi 

• obliczać długość 

przekątnej rombu, znając 

jego pole i długość drugiej 

przekątnej 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami rombów 

• obliczać pola 

narysowanych trójkątów 

rozwartokątnych 

• obliczać wysokość 

trójkąta, znając długość 

podstawy i pole trójkąta 

• obliczać długość 

podstawy trójkąta, znając 

wysokość i pole trójkąta 

• obliczać długość 

przyprostokątnej, znając 

pole trójkąta i długość 

drugiej przyprostokątnej 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami równoległoboków 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami rombów 

• rysować prostokąty o polu 

równym polu 

narysowanego trójkąta i 

odwrotnie 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami trójkątów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami trapezów 

• dzielić trapezy na części o 

równych polach 

• rysować wielokąty o 

danych polach 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami wielokątów 



 

 

• rysować romb o danym 

polu 

• obliczać długość 

przekątnej rombu, znając 

jego pole i długość drugiej 

przekątnej 

• rysować trójkąty o danych 

polach 

• obliczać pola 

narysowanych trójkątów 

prostokątnych 

• obliczać pola 

narysowanych trójkątów 

rozwartokątnych 

• obliczać pole trójkąta 

prostokątnego o danych 

długościach 

przyprostokątnych 

• obliczać pola trójkątów 

jako części prostokątów o 

znanych bokach 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnicy pól 

trójkątów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami trójkątów 

• obliczać pole trapezu, 

znając sumę długości 

podstaw i wysokość 

• obliczać wysokość 

trapezu, znając jego pole i 

długości podstaw (ich 

sumę) lub zależności 

między nimi 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnicy pól 

znanych wielokątów 

• obliczać pola poznanych 

wielokątów 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

• obliczać pola trójkątów 

jako części prostokątów o 

znanych bokach 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnicy pól 

trójkątów 

• rysować prostokąty o polu 

równym polu 

narysowanego trójkąta i 

odwrotnie 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami trójkątów 

• obliczać wysokość 

trapezu, znając jego pole i 

długości podstaw (ich 

sumę) lub zależności 

między nimi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami trapezów 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnicy pól 

znanych wielokątów 

• obliczać pola 

narysowanych figur jako 

sumy lub różnice pól 

znanych wielokątów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

polami wielokątów 



 

 

sumy lub różnice pól 

znanych wielokątów 

LICZBY 

CAŁKOWITE 

• zaznaczać liczby 

całkowite na osi liczbowej 

• porównywać liczby 

całkowite: dodatnie oraz 

dodatnie z ujemnymi 

• podawać liczby 

przeciwne do danych 

• obliczać sumy liczb o 

jednakowych znakach 

• odejmować liczby 

całkowite dodatnie, gdy 

odjemnik jest większy od 

odjemnej 

• zaznaczać liczby 

całkowite na osi liczbowej 

• podawać liczby całkowite 

większe lub mniejsze od 

danej 

• porównywać liczby 

całkowite ujemne oraz 

ujemne z zerem 

• porządkować liczby 

całkowite 
• odczytywać współrzędne 

liczb ujemnych 

• rozwiązywać zadania 

związane z 

porównywaniem liczb 

całkowitych 

• rozwiązywać zadania 

związane z liczbami 

całkowitymi 

• obliczać sumy liczb o 

różnych znakach 

• dopełniać składniki do 

określonej sumy 

• powiększać liczby 

całkowite 

• odejmować liczby 

całkowite 

• mnożyć i dzielić liczby 

całkowite o jednakowych 

znakach 

• zaznaczać liczby 

całkowite na osi liczbowej 

• odczytywać współrzędne 

liczb ujemnych 

• rozwiązywać zadania 

związane z 

porównywaniem liczb 

całkowitych 

• rozwiązywać zadania 

związane z liczbami 

całkowitymi 

• obliczać sumy 

wieloskładnikowe 

• korzystać z 

przemienności i łączności 

dodawania 

• określać znak sumy 
• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

odejmowaniem liczb 

całkowitych 

• odejmować liczby 

całkowite 

• pomniejszać liczby 

całkowite 

• porównywać różnice liczb 

całkowitych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w różnicy, tak aby 

uzyskać ustalony wynik 

• mnożyć i dzielić liczby 

całkowite o różnych 

znakach 

• ustalać znaki iloczynów i 

ilorazów 
• obliczać wartości 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających działania 

na liczbach całkowitych 

• odczytywać współrzędne 

liczb ujemnych 

• rozwiązywać zadania 

związane z 

porównywaniem liczb 

całkowitych 

• rozwiązywać zadania 

związane z liczbami 

całkowitymi 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

dodawaniem liczb 

całkowitych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

odejmowaniem liczb 

całkowitych 

• odejmować liczby 

całkowite 

• porównywać różnice liczb 

całkowitych 

• uzupełniać brakujące 

liczby w różnicy, tak aby 

uzyskać ustalony wynik 

• obliczać wartości 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających działania 

na liczbach całkowitych 

• obliczać średnie 

arytmetyczne kilku liczb 

całkowitych 

• ustalać znaki wyrażeń 

arytmetycznych 

• rozwiązywać zadania 

związane z obliczaniem 

czasu lokalnego 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

dodawaniem liczb 

całkowitych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

odejmowaniem liczb 

całkowitych 

• wstawiać znaki działań, 

tak aby wyrażenie 

arytmetyczne miało 

określoną wartość 

GRANIASTOSŁUPY 

• wskazywać elementy 

budowy 

prostopadłościanów 

• obliczać sumy długości 

krawędzi 

• obliczać długość 

krawędzi sześcianu, 

• rozwiązywać zadania z 

treścią dotyczące 

długości krawędzi 

• rozwiązywać zadania z 

treścią dotyczące ścian 

sześcianu 



 

 

• wskazywać na rysunkach 

prostopadłościanów 

ściany i krawędzie 

prostopadłe oraz 

równoległe 

• wskazywać na rysunkach 

prostopadłościanów 

krawędzie o jednakowej 

długości 

• wskazywać elementy 

budowy graniastosłupa 

• obliczać objętości brył, 

znając liczbę 

mieszczących się w nich 

sześcianów 

jednostkowych 

• obliczać objętości 

sześcianów 

• obliczać objętości 

prostopadłościanów 

prostopadłościanów oraz 

krawędzi sześcianów 

• wskazywać na rysunkach 

graniastosłupów ściany i 

krawędzie prostopadłe 

oraz równoległe 

• określać liczby ścian, 

wierzchołków, krawędzi 

graniastosłupów 

• obliczać pole powierzchni 

prostopadłościanu o 

wymiarach wyrażonych w 

tej samej jednostce 

• obliczać pola powierzchni 

graniastosłupów prostych 

• obliczać objętości brył, 

znając liczbę 

mieszczących się w nich 

sześcianów 

jednostkowych 

• przyporządkować zadane 

objętości do obiektów z 

natury 

• obliczać objętości 

prostopadłościanów 

• obliczać objętości 

graniastosłupów 

prostych, znają pole 

podstawy i wysokość 

bryły 

• wyrażać w litrach i 

mililitrach podane 

objętości 

• wyrażać w litrach i 

mililitrach objętość 

prostopadłościanu o 

danych wymiarach 

znając sumę długości 

wszystkich krawędzi 

• rozwiązywać zadania z 

treścią dotyczące 

długości krawędzi 

prostopadłościanów i 

sześcianów 

• obliczać pole powierzchni 

prostopadłościanu o 

wymiarach wyrażonych w 

różnych jednostkach 

• obliczać pola powierzchni 

graniastosłupów prostych 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem pól 

powierzchni 

graniastosłupów prostych 

• obliczać objętość i pole 

powierzchni 

prostopadłościanu 

zbudowanego z 

określonej liczby 

sześcianów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

objętościami 

prostopadłościanów 

• opis podstawy lub jej 

rysunek i wysokość bryły 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

objętościami 

graniastosłupów prostych 

• obliczać objętości 

graniastosłupów prostych 

o podanych siatkach 

• wyrażać w litrach i 

mililitrach podane 

objętości 

• wyrażać w litrach i 

mililitrach objętość 

prostopadłościanu o 

danych wymiarach 

prostopadłościanów i 

sześcianów 

• rozwiązywać zadania z 

treścią dotyczące ścian 

sześcianu 

• rysować wszystkie ściany 

graniastosłupa 

trójkątnego, mając dane 

dwie z nich 

• określać cechy 

graniastosłupa 

znajdującego się na 

rysunku 

• obliczać pola powierzchni 

graniastosłupów 

złożonych z sześcianów 

• podawać liczbę 

sześcianów 

jednostkowych, z których 

składa się bryła na 

podstawie jej widoków z 

różnych stron 
• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

związane z objętościami 

prostopadłościanów 

• obliczać pole powierzchni 

sześcianu, znając jego 

objętość 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

objętościami 

graniastosłupów prostych 

• obliczać objętości 

graniastosłupów prostych 

o podanych siatkach 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

objętościami brył 

wyrażonymi w litrach lub 

mililitrach 

• zamieniać jednostki 

objętości 

• oceniać możliwość 

zbudowania z 

prostopadłościanów 

zadanego graniastosłupa 

• rozpoznawać siatki 

graniastosłupów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe z 

zastosowaniem pól 

powierzchni 

graniastosłupów prostych 

• podawać liczbę 

sześcianów 

jednostkowych, z których 

składa się bryła na 

podstawie jej widoków z 

różnych stron 
• rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe 

związane z objętościami 

prostopadłościanów 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

objętościami 

graniastosłupów prostych 

• stosować zamianę 

jednostek objętości w 

zadaniach tekstowych 



 

 

• rozwiązywać zadania 

tekstowe związane z 

objętościami brył 

wyrażonymi w litrach lub 

mililitrach 

• zamieniać jednostki 

objętości 

• stosować zamianę 

jednostek objętości w 

zadaniach tekstowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej.  

 

Dział 
Poziom wymagań 

koniecznych 
(na ocenę dopuszczającą) 

Poziom wymagań 
podstawowych 

(na ocenę dostateczną) 

Poziom wymagań 
rozszerzających 

(na ocenę dobrą) 

Poziom wymagań 
dopełniających 

(na ocenę bardzo dobrą) 

Poziom wymagań 
wykraczających 

(na ocenę celującą) 
LICZBY 
NATURALNE I 
UŁAMKI  

Uczeń potrafi: 
• pamięciowo dodawać i 
odejmować: 
– ułamki dziesiętne o 
jednakowej liczbie cyfr po 
przecinku 
– dwucyfrowe liczby 
naturalne  
• mnożyć i dzielić w pamięci 
ułamki dziesiętne 
– w ramach tabliczki 
mnożenia  
• obliczyć kwadrat i 
sześcian: 
– liczby naturalnej  
– ułamka dziesiętnego  
• pisemnie wykonać każde z 
czterech działań na 
ułamkach dziesiętnych  
• obliczyć kwadrat i sześcian 
ułamka dziesiętnego  
• zapisać iloczyny w postaci 
potęgi  
• zaznaczyć i odczytać 
ułamek na osi liczbowej  
• wyciągać całości z 
ułamków niewłaściwych 
oraz zamieniać liczby 
mieszane na ułamki 
niewłaściwe  
• dodawać, odejmować, 
mnożyć i dzielić ułamki 
zwykłe  
• podnosić do kwadratu i 
sześcianu: 
– ułamki właściwe  
• obliczyć ułamek z  
– liczby naturalnej  

Uczeń potrafi: 
• zaznaczyć i odczytać na 
osi liczbowej: 
– liczbę naturalną  
• pamięciowo dodawać i 
odejmować: 
– ułamki dziesiętne 
różniące się liczbą cyfr po 
przecinku  
– wielocyfrowe liczby 
naturalne  
• mnożyć i dzielić w 
pamięci ułamki dziesiętne 
– wykraczające poza 
tabliczkę mnożenia  
• mnożyć i dzielić w 
pamięci dwucyfrowe  
i wielocyfrowe (proste 
przykłady) liczby naturalne  
• obliczyć kwadrat i 
sześcian: 
– liczby naturalnej  
– ułamka dziesiętnego  
• pisemnie wykonać każde 
z czterech działań na 
ułamkach dziesiętnych  
• obliczyć kwadrat i 
sześcian ułamka 
dziesiętnego  
• tworzyć wyrażenia 
arytmetyczne na 
podstawie treści zadań i 
obliczać wartości tych 
wyrażeń  
 
• zapisać iloczyny w 
postaci potęgi  

Uczeń potrafi: 
• zaznaczyć i odczytać na 
osi liczbowej: 
– ułamek dziesiętny  
• pamięciowo dodawać i 
odejmować: 
– ułamki dziesiętne różniące 
się liczbą cyfr po przecinku  
– wielocyfrowe liczby 
naturalne  
• mnożyć i dzielić w pamięci 
ułamki dziesiętne 
– wykraczające poza 
tabliczkę mnożenia  
• mnożyć i dzielić w pamięci 
dwucyfrowe  
i wielocyfrowe (proste 
przykłady) liczby naturalne  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego działania na 
liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• szacować wartości 
wyrażeń arytmetycznych  
• tworzyć wyrażenia 
arytmetyczne na podstawie 
treści zadań i obliczać 
wartości tych wyrażeń  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe  
z zastosowaniem działań na 
liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe  

Uczeń potrafi: 
• podnosić do kwadratu i 
sześcianu: 
– liczby mieszane  
• porównać rozwinięcia 
dziesiętne liczb 
zapisanych w skróconej 
postaci  
• porównać liczby 
wymierne dodatnie  
• porządkować liczby 
wymierne dodatnie  
• tworzyć wyrażenia 
arytmetyczne na 
podstawie treści zadań i 
obliczać wartości tych 
wyrażeń  
• obliczyć wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego 
zawierającego działania 
na liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe z 
zastosowaniem działań 
na liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań 
na liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• określić ostatnią cyfrę 
potęgi  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z potęgami  

Uczeń potrafi: 
• tworzyć wyrażenia 
arytmetyczne 
na podstawie treści zadań i 
obliczać wartości tych 
wyrażeń  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego działania na 
liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe z zastosowaniem 
działań na liczbach 
naturalnych i ułamkach 
dziesiętnych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań 
na liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• określić ostatnią cyfrę 
potęgi  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z potęgami  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań 
na ułamkach zwykłych  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego działania na 
liczbach wymiernych 
dodatnich  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z działaniami na 



 

 

• zamienić ułamek zwykły 
na ułamek dziesiętny i 
odwrotnie  
• zaznaczyć i odczytać 
ułamki zwykłe i dziesiętne 
na osi liczbowej  

• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego potęgi  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z potęgami  
• zaznaczyć i odczytać 
ułamek na osi liczbowej  
• dodawać, odejmować, 
mnożyć i dzielić ułamki 
zwykłe  
• podnosić do kwadratu i 
sześcianu: 
– ułamki właściwe 
• obliczyć ułamek z  
– liczby naturalnej  
– ułamka lub liczby 
mieszanej  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe z zastosowaniem 
działań na ułamkach 
zwykłych  
• zamienić ułamek zwykły 
na ułamek dziesiętny i 
odwrotnie  
• porównać ułamek zwykły 
z ułamkiem dziesiętnym  
• porządkować ułamki  
• zaznaczyć i odczytać 
ułamki zwykłe i dziesiętne 
na osi liczbowej  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 
na liczbach wymiernych 
dodatnich  
• podać rozwinięcie 
dziesiętne ułamka 
zwykłego  
• zapisać w skróconej 
postaci rozwinięcie 
dziesiętne ułamka 
zwykłego  
• określić kolejną cyfrę 
rozwinięcia dziesiętnego 
na podstawie jego 
skróconego zapisu (P-R) 

z zastosowaniem działań na 
liczbach naturalnych i 
ułamkach dziesiętnych  
• zapisać liczbę w postaci 
potęgi liczby10  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego potęgi) 
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z potęgami  
• zaznaczyć i odczytać 
ułamek na osi liczbowej  
• wyciągać całości z 
ułamków niewłaściwych 
oraz zamieniać liczby 
mieszane na ułamki 
niewłaściwe  
• dodawać, odejmować, 
mnożyć i dzielić ułamki 
zwykłe  
• podnosić do kwadratu i 
sześcianu: 
– ułamki właściwe  
– liczby mieszane  
• obliczyć ułamek z  
– liczby naturalnej  
– ułamka lub liczby 
mieszanej  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 
oraz potęgowanie ułamków 
zwykłych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe z zastosowaniem 
działań na ułamkach 
zwykłych  
• porównać ułamek zwykły z 
ułamkiem dziesiętnym  
• porządkować ułamki  
• zaznaczyć i odczytać 
ułamki zwykłe i dziesiętne 
na osi liczbowej  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 

• obliczyć wartość ułamka 
piętrowego  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe  
z zastosowaniem działań 
na ułamkach zwykłych  
• obliczyć wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego 
zawierającego działania 
na liczbach wymiernych 
dodatnich  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z działaniami 
na ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych  
• określić rodzaj 
rozwinięcia dziesiętnego 
ułamka  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z rozwinięciami 
dziesiętnymi ułamków 
zwykłych  

ułamkach zwykłych i 
dziesiętnych  
• określić rodzaj 
rozwinięcia dziesiętnego 
ułamka  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z rozwinięciami 
dziesiętnymi ułamków 
zwykłych  
 



 

 

na liczbach wymiernych 
dodatnich  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z działaniami na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych  
• podać rozwinięcie 
dziesiętne ułamka zwykłego  
• zapisać w skróconej 
postaci rozwinięcie 
dziesiętne ułamka zwykłego  
• określić kolejną cyfrę 
rozwinięcia dziesiętnego na 
podstawie jego skróconego 
zapisu  
• porównać rozwinięcia 
dziesiętne liczb zapisanych 
w skróconej postaci  
• porównać liczby wymierne 
dodatnie  
• porządkować liczby 
wymierne dodatnie  

FIGURY NA 
PŁASZCZYŹNIE  

Uczeń potrafi: 
• narysować za pomocą 
ekierki i linijki proste 
i odcinki prostopadłe oraz 
proste i odcinki równoległe  
• wskazać poszczególne 
elementy w okręgu  
i w kole  
• kreślić koło i okrąg o 
danym promieniu lub 
średnicy  
• narysować poszczególne 
rodzaje trójkątów  
• narysować trójkąt w skali  
• obliczyć obwód trójkąta, 
czworokąta  
• wskazać na rysunku 
wielokąt o określonych 
cechach  
• narysować czworokąt, 
mając informacje o: 
– bokach  
• zmierzyć kąt  
• narysować kąt o 
określonej mierze  

Uczeń potrafi: 
• narysować za pomocą 
ekierki i linijki proste 
równoległe o danej 
odległości od siebie  
• rozwiązać zadania 
tekstowe związane 
z kołem, okręgiem i innymi 
figurami  
• narysować trójkąt w skali  
• obliczyć obwód 
czworokąta  
• wskazać na rysunku 
wielokąt o określonych 
cechach  
• rozwiązać zadania 
tekstowe związane 
z kołem, okręgiem i innymi 
figurami  
• obliczyć długość boku 
trójkąta równobocznego, 
znając jego obwód  
• obliczyć długość boku 
trójkąta, znając długość 

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać zadania 
tekstowe związane 
z kołem, okręgiem i innymi 
figurami  
• sklasyfikować czworokąty  
• narysować czworokąt, 
mając informacje o: 
– bokach  
– przekątnych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z obwodem czworokąta  
• rozróżniać i nazywać 
poszczególne rodzaje kątów  
• obliczyć brakujące miary 
kątów odpowiadających, 
naprzemianległych  
• obliczyć brakujące miary 
kątów czworokątów  
• obliczyć brakujące miary 
kątów trójkąta lub 
czworokąta na rysunku z 
wykorzystaniem miar kątów 
przyległych, 

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadania tekstowe 
związane z kołem, 
okręgiem i innymi 
figurami  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obwodem 
trójkąta, czworokąta lub 
innego wielokąta  
• rozwiązać zadanie 
związane z zegarem 
• określić miarę kąta 
przyległego, 
wierzchołkowego, 
odpowiadającego, 
naprzemianległego na 
podstawie rysunku lub 
treści zadania  
• obliczyć brakujące miary 
kątów trójkąta  
z wykorzystaniem miar 
kątów przyległych, 
wierzchołkowych, 

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadania tekstowe 
związane z kołem, 
okręgiem i innymi figurami  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obwodem 
trójkąta, czworokąta lub 
innego wielokąta  
• rozwiązać zadanie 
związane z zegarem 
• określić miarę kąta 
przyległego, 
wierzchołkowego, 
odpowiadającego, 
naprzemianległego na 
podstawie rysunku lub 
treści zadania  
• obliczyć brakujące miary 
kątów trójkąta  
z wykorzystaniem miar 
kątów przyległych, 
wierzchołkowych, 
naprzemianległych, 



 

 

• rozróżniać i nazywać 
poszczególne rodzaje kątów  
• obliczyć brakujące miary 
kątów trójkąta  
 

obwodu i długości dwóch 
pozostałych boków  
• sklasyfikować czworokąty  
• narysować czworokąt, 
mając informacje o: 
– bokach  
– przekątnych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z obwodem czworokąta  
• narysować kąt o 
określonej mierze  
• rozróżniać i nazywać 
poszczególne rodzaje 
kątów  
• obliczyć brakujące miary 
kątów przyległych, 
wierzchołkowych  
• obliczyć brakujące miary 
kątów trójkąta  
• obliczyć brakujące miary 
kątów czworokątów  

wierzchołkowych, 
naprzemianległych, 
odpowiadających oraz 
własności trójkątów lub 
czworokątów  

naprzemianległych, 
odpowiadających oraz 
sumy miar kątów 
wewnętrznych trójkąta  
• obliczyć brakujące miary 
kątów czworokąta na 
rysunku z 
wykorzystaniem miar 
kątów przyległych, 
wierzchołkowych, 
naprzemianległych, 
odpowiadających oraz 
własności czworokątów  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z miarami kątów w 
trójkątach i czworokątach  

odpowiadających oraz 
sumy miar kątów 
wewnętrznych trójkąta  
• obliczyć brakujące miary 
kątów czworokąta na 
rysunku z wykorzystaniem 
miar kątów przyległych, 
wierzchołkowych, 
naprzemianległych, 
odpowiadających oraz 
własności czworokątów  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z miarami kątów w 
trójkątach i czworokątach  

LICZBY NA 
CO DZIEŃ  

Uczeń potrafi: 
• obliczyć upływ czasu 
między wydarzeniami 
• porządkować wydarzenia 
w kolejności chronologicznej  
• zamienić jednostki czasu  
• wykonać obliczenia 
dotyczące długości  
• wykonać obliczenia 
dotyczące masy  
• zamienić jednostki 
długości i masy  
• obliczyć skalę  
• obliczyć długości odcinków 
w skali lub w rzeczywistości  
• wykonać obliczenia za 
pomocą kalkulatora  
• odczytać dane z: 
– tabeli  
– diagramu  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• odczytać dane z wykresu  

Uczeń potrafi: 
• podać przykładowe lata 
przestępne  
• obliczyć upływ czasu 
między wydarzeniami  
• zamienić jednostki czasu  
• wyrażać w różnych 
jednostkach ten sam upływ 
czasu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z kalendarzem i czasem  
• wykonać obliczenia 
dotyczące długości  
• wykonać obliczenia 
dotyczące masy  
• zamienić jednostki 
długości i masy  
• wyrażać w różnych 
jednostkach te same masy  
• wyrażać w różnych 
jednostkach te same 
długości  

Uczeń potrafi: 
• zamienić jednostki czasu  
• wyrażać w różnych 
jednostkach ten sam upływ 
czasu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z kalendarzem i czasem 
• wyrażać w różnych 
jednostkach te same masy  
• wyrażać w różnych 
jednostkach te same 
długości  
• porządkować wielkości 
podane w różnych 
jednostkach  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z jednostkami długości i 
masy  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
ze skalą  
• zaokrąglić liczbę do 
danego rzędu  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z kalendarzem i 
czasem  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z jednostkami 
długości i masy  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane ze skalą  
• określić, ile jest liczb o 
podanym zaokrągleniu 
spełniających dane 
warunki  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z przybliżeniami  
• wykonać 
wielodziałaniowe 
obliczenia za pomocą 
kalkulatora  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z kalendarzem i 
czasem  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z jednostkami 
długości i masy  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane ze skalą  
• określić, ile jest liczb o 
podanym zaokrągleniu 
spełniających dane 
warunki  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z przybliżeniami  
• wykonać 
wielodziałaniowe 
obliczenia za pomocą 
kalkulatora  



 

 

• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  

• porządkować wielkości 
podane w różnych 
jednostkach  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z jednostkami długości i 
masy  
• obliczyć skalę  
 
• obliczyć długości 
odcinków w skali lub  
w rzeczywistości  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
ze skalą  
• zaokrąglić liczbę do 
danego rzędu  
• sprawdzić, czy kalkulator 
zachowuje kolejność 
działań  
• wykonać obliczenia za 
pomocą kalkulatora  
• wykorzystać kalkulator do 
rozwiązania zadanie 
tekstowego  
• rozwiązać zadanie, 
odczytując dane z tabeli  
i korzystając z kalkulatora  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• zinterpretować odczytane 
dane  
• odczytać dane z wykresu  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• zinterpretować odczytane 
dane  
• przedstawić dane w 
postaci wykresu  
• porównać informacje 
oczytane z dwóch 
wykresów  
 
 

• zaokrąglić liczbę 
zaznaczoną na osi 
liczbowej  
• wskazać liczby o podanym 
zaokrągleniu  
• zaokrąglić liczbę po 
zamianie jednostek  
 
• wykonać obliczenia za 
pomocą kalkulatora  
• wykorzystać kalkulator do 
rozwiązania zadanie 
tekstowego  
• rozwiązać zadanie, 
odczytując dane z tabeli  
i korzystając z kalkulatora  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• zinterpretować odczytane 
dane  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• zinterpretować odczytane 
dane  
• przedstawić dane w 
postaci wykresu  
• porównać informacje 
oczytane z dwóch 
wykresów  

• wykorzystać kalkulator 
do rozwiązania zadanie 
tekstowego  
• odpowiedzieć na 
pytanie dotyczące 
znalezionych danych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe,  
w którym potrzebne 
informacje należy 
odczytać z tabeli lub 
schematu  
• porównać informacje 
oczytane z dwóch 
wykresów  
• odpowiedzieć na 
pytanie dotyczące 
znalezionych danych  
• dopasować wykres do 
opisu sytuacji  
• przedstawić dane w 
postaci wykresu  

• wykorzystać kalkulator do 
rozwiązania zadanie 
tekstowego  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych ( 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe,  
w którym potrzebne 
informacje należy odczytać 
z tabeli lub schematu  
• porównać informacje 
oczytane z dwóch 
wykresów  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• dopasować wykres do 
opisu sytuacji  
 



 

 

PRĘDKOŚĆ, 
DROGA, CZAS  

Uczeń potrafi: 
• na podstawie podanej 
prędkości wyznaczać 
długość drogi przebytej w 
jednostce czasu  
• obliczyć drogę, znając 
stałą prędkość i czas  
• porównać prędkości 
dwóch ciał, które przebyły 
jednakowe drogi w różnych 
czasach  
• obliczyć prędkość w ruchu 
jednostajnym, znając drogę i 
czas  

Uczeń potrafi: 
• obliczyć drogę, znając 
stałą prędkość i czas  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z obliczaniem drogi  
• obliczyć prędkość w 
ruchu jednostajnym, 
znając drogę i czas  
• zamieniać jednostki 
prędkości  
• porównać prędkości 
wyrażane w różnych 
jednostkach  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z obliczaniem prędkości  
• obliczyć czas w ruchu 
jednostajnym, znając 
drogę i prędkość  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe typu prędkość – 
droga – czas  

Uczeń potrafi: 
• obliczyć drogę, znając 
stałą prędkość i czas  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z obliczaniem drogi  
• zamieniać jednostki 
prędkości  
• porównać prędkości 
wyrażane w różnych 
jednostkach  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z obliczaniem prędkości  
• obliczyć czas w ruchu 
jednostajnym, znając drogę   
i prędkość  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z obliczaniem czasu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe typu prędkość – 
droga – czas  
 
 

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
drogi w ruchu 
jednostajnym  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
prędkości  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
czasu  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe typu 
prędkość – droga – czas  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
drogi w ruchu 
jednostajnym  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
prędkości  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
czasu  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe typu 
prędkość – droga – czas  



 

 

POLA 
WIELOKĄTÓW 

Uczeń potrafi: 
• obliczyć pole prostokąta i 
kwadratu  
• obliczyć bok prostokąta, 
znając jego pole  
i długość drugiego boku  
• obliczyć pole 
równoległoboku o danej 
wysokości i podstawie  
• obliczyć pole rombu o 
danych przekątnych  
• obliczyć pole 
narysowanego 
równoległoboku  
• obliczyć pole trójkąta o 
danej wysokości i podstawie  
• obliczyć pole 
narysowanego trójkąta  
• obliczyć pole trapezu, 
mając dane długości 
podstaw i wysokość  
• obliczyć pole 
narysowanego trapezu  

Uczeń potrafi: 
• obliczyć pole kwadratu o 
danym obwodzie  
i odwrotnie  
• obliczyć bok prostokąta, 
znając jego pole  
i długość drugiego boku 
• narysować prostokąt o 
danym polu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z polem prostokąta  
• zamienić jednostki pola  
• obliczyć pole 
narysowanego 
równoległoboku  
• narysować 
równoległobok o danym 
polu  
• obliczyć długość 
podstawy równoległoboku, 
znając jego pole i 
wysokość opuszczoną na 
tę podstawę  
• obliczyć wysokość 
równoległoboku, znając 
jego pole i długość 
podstawy, na którą 
opuszczona jest ta 
wysokość  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z polem równoległoboku i 
rombu  
• obliczyć pole 
narysowanego trójkąta  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z polem trójkąta  
• obliczyć pole 
narysowanego trapezu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z polem trapezu  
 

Uczeń potrafi: 
• obliczyć pole kwadratu o 
danym obwodzie  
i odwrotnie  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z polem prostokąta  
• zamienić jednostki pola  
• obliczyć długość podstawy 
równoległoboku, znając 
jego pole i wysokość 
opuszczoną na tę podstawę  
• obliczyć wysokość 
równoległoboku, znając 
jego pole i długość 
podstawy, na którą 
opuszczona jest ta 
wysokość  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z polem równoległoboku i 
rombu  
• obliczyć pole 
narysowanego trójkąta  
• obliczyć wysokości 
trójkąta, znając długość 
podstawy, na którą 
opuszczona jest ta 
wysokość i pole trójkąta  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z polem trójkąta 
• obliczyć pole 
narysowanego trapezu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z polem trapezu  
 
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
prostokątów  
• narysować równoległobok 
o polu równym polu danego 
czworokąta  
• obliczyć długość 
przekątnej rombu, znając 

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z polem prostokąta  
• zamienić jednostki pola  
• obliczyć wysokości 
trójkąta, znając długość 
podstawy, na którą 
opuszczona jest ta 
wysokość i pole trójkąta  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
prostokątów  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem 
prostokąta  
• narysować 
równoległobok o polu 
równym polu danego 
czworokąta  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem 
równoległoboku i rombu  
• podzielić trójkąt na 
części o równych polach  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
trójkątów i czworokątów  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem trójkąta  
• podzielić trapez na 
części o równych polach  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem trapezu  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
znanych wielokątów  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem 
prostokąta  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem 
równoległoboku i rombu  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
trójkątów i czworokątów  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem trójkąta  
• podzielić trapez na części 
o równych polach  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z polem trapezu  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
znanych wielokątów  



 

 

jego pole i długość drugiej 
przekątnej  
• podzielić trójkąt na części 
o równych polach  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
trójkątów i czworokątów  
• obliczyć pole figury jako 
sumę lub różnicę pól 
znanych wielokątów  



 

 

PROCENTY Uczeń potrafi: 
• określić w procentach, jaką 
część figury zacieniowano  
• zamienić procent na 
ułamek  
• opisywać w procentach 
części skończonych zbiorów  
• zamienić ułamek na 
procent  
• opisywać w procentach 
części skończonych zbiorów  
• zamienić ułamek na 
procent  
• odczytać dane z diagramu  
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• przedstawić dane w 
postaci diagramu 
słupkowego  
• obliczyć procent liczby 
naturalnej  

Uczeń potrafi: 
• określić w procentach, 
jaką część figury 
zacieniowano  
• zamienić procent na 
ułamek  
• wyrazić informacje 
podane za pomocą 
procentów w ułamkach i 
odwrotnie  
• porównać dwie liczby, z 
których jedna jest 
zapisana w postaci 
procentu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z procentami  
• opisywać w procentach 
części skończonych 
zbiorów  
 
• zamienić ułamek na 
procent  
• określić, jakim procentem 
jednej liczby jest druga  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z określeniem, jakim 
procentem jednej liczby 
jest druga  
• zaokrąglić ułamek 
dziesiętny i wyrazić go  
w procentach  
• opisywać w procentach 
części skończonych 
zbiorów  
• zamienić ułamek na 
procent  
• określić, jakim procentem 
jednej liczby jest druga  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z określeniem, jakim 
procentem jednej liczby 
jest druga  
• odczytać dane z 
diagramu  

Uczeń potrafi: 
• zamienić procent na 
ułamek  
• wyrazić informacje podane 
za pomocą procentów w 
ułamkach i odwrotnie  
• porównać dwie liczby, z 
których jedna jest zapisana 
w postaci procentu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z procentami  
• opisywać w procentach 
części skończonych zbiorów  
• zamienić ułamek na 
procent  
• określić, jakim procentem 
jednej liczby jest druga  
 
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z określeniem, jakim 
procentem jednej liczby jest 
druga  
• opisywać w procentach 
części skończonych zbiorów  
• zamienić ułamek na 
procent  
• określić, jakim procentem 
jednej liczby jest druga  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z określeniem, jakim 
procentem jednej liczby jest 
druga  
• odczytać dane z diagramu  
 
• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• przedstawić dane w 
postaci diagramu 
słupkowego  
• wykorzystać dane z 
diagramów do obliczania 
procentu liczby  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z ułamkami i 
procentami  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z określeniem, 
jakim procentem jednej 
liczby jest druga  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z określeniem, 
jakim procentem jednej 
liczby jest druga  
• porównać dane z dwóch 
diagramów  
i odpowiedzieć na pytania 
dotyczące znalezionych 
danych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
procentu danej liczby  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
liczby na podstawie 
danego jej procentu  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z podwyżkami i 
obniżkami o dany procent  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z ułamkami i 
procentami  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z określeniem, 
jakim procentem jednej 
liczby jest druga  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z określeniem, 
jakim procentem jednej 
liczby jest druga  
• porównać dane z dwóch 
diagramów  
i odpowiedzieć na pytania 
dotyczące znalezionych 
danych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
procentu danej liczby  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
liczby na podstawie 
danego jej procentu  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z podwyżkami i 
obniżkami o dany procent  



 

 

• odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące znalezionych 
danych  
• przedstawić dane w 
postaci diagramu 
słupkowego  
• obliczyć procent liczby 
naturalnej  
• wykorzystać dane z 
diagramów do obliczania 
procentu liczby  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z obliczaniem procentu 
danej liczby  
• obliczyć liczbę na 
podstawie danego jej 
procentu  
• obliczyć liczbę większą o 
dany procent  
• obliczyć liczbę mniejszą 
o dany procent  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z podwyżkami i obniżkami 
o dany procent  

• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z obliczaniem procentu 
danej liczby  
• obliczyć liczbę na 
podstawie danego jej 
procentu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z obliczaniem liczby na 
podstawie danego jej 
procentu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z podwyżkami i obniżkami o 
dany procent  



 

 

LICZBY DODATNIE  
I LICZBY UJEMNE  

Uczeń potrafi: 
• zaznaczyć i odczytać 
liczbę ujemną na osi 
liczbowej  
• wymienić kilka liczb 
większych lub mniejszych 
od danej 
• porównać liczby wymierne  
• zaznaczyć liczby 
przeciwne na osi liczbowej  
• obliczyć sumę i różnicę 
liczb całkowitych  
• powiększyć lub 
pomniejszyć liczbę 
całkowitą o daną liczbę  
• obliczyć iloczyn i iloraz 
liczb całkowitych  

Uczeń potrafi: 
• zaznaczyć i odczytać 
liczbę ujemną na osi 
liczbowej  
• wymienić kilka liczb 
większych lub mniejszych 
od danej  
• porównać liczby 
wymierne  
• porządkować liczby 
wymierne  
• obliczyć wartość 
bezwzględną liczby  
• obliczyć sumę i różnicę 
liczb całkowitych  
• korzystać z 
przemienności i łączności 
dodawania  
• powiększyć lub 
pomniejszyć liczbę 
całkowitą o daną liczbę  
• uzupełnić brakujące 
składniki, odjemną lub 
odjemnik w działaniu  
• obliczyć kwadrat i 
sześcian liczb całkowitych  
• ustalić znak iloczynu i 
ilorazu kilku liczb 
wymiernych  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 
na liczbach całkowitych  
• określić znak potęgi 
liczby wymiernej  

Uczeń potrafi: 
• porządkować liczby 
wymierne  
• podać, ile liczb spełnia 
podany warunek  
• obliczyć wartość 
bezwzględną liczby  
• obliczyć sumę 
wieloskładnikową  
• uzupełnić brakujące 
składniki, odjemną lub 
odjemnik w działaniu  
• obliczyć kwadrat i 
sześcian liczb całkowitych  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 
na liczbach całkowitych  
• porównać sumy i różnice 
liczb całkowitych  
• obliczyć sumę i różnicę 
liczb wymiernych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe związane 
z dodawaniem i 
odejmowaniem liczb 
wymiernych  
• określić znak potęgi liczby 
wymiernej  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie związane  
z liczbami dodatnimi i 
ujemnymi  
• porównać sumy i 
różnice liczb całkowitych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z dodawaniem i 
odejmowaniem liczb 
wymiernych  
• obliczyć wartość 
wyrażenia 
arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 
na liczbach całkowitych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z mnożeniem i 
dzieleniem liczb 
całkowitych  
 
 

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie związane  
z liczbami dodatnimi i 
ujemnymi  
• porównać sumy i różnice 
liczb całkowitych  
• obliczyć sumę i różnicę 
liczb wymiernych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z dodawaniem i 
odejmowaniem liczb 
wymiernych  
• obliczyć wartość 
wyrażenia arytmetycznego 
zawierającego 4 działania 
na liczbach całkowitych  
• określić znak potęgi 
liczby wymiernej  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z mnożeniem i 
dzieleniem liczb 
całkowitych  
 
 



 

 

WYRAŻENIA 
ALGEBRAICZNE  
I RÓWNANIA  

Uczeń potrafi: 
• zapisać w postaci 
wyrażenia algebraicznego 
informacje osadzone w 
kontekście praktycznym z 
zadaną niewiadomą  
• obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia bez jego 
przekształcenia  
• zapisać w postaci 
równania informacje 
osadzone w kontekście 
praktycznym z zadaną 
niewiadomą  
• zapisać zadanie w postaci 
równania  
• odgadnąć rozwiązanie 
równania  
• podać rozwiązanie 
prostego równania  
• sprawdzić, czy liczba 
spełnia równanie  
• rozwiązać proste równanie 
przez dopełnienie lub 
wykonanie działania 
odwrotnego  
• sprawdzić poprawność 
rozwiązania równania  
• sprawdzić poprawność 
rozwiązania zadania  
 

Uczeń potrafi: 
• stosować oznaczenia 
literowe nieznanych 
wielkości liczbowych  
• zapisać w postaci 
wyrażenia algebraicznego 
informacje osadzone w 
kontekście praktycznym z 
zadaną niewiadomą  
• zbudować wyrażenie 
algebraiczne na podstawie 
opisu lub rysunku  
• obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia bez jego 
przekształcenia  
• zapisać krócej wyrażenia 
algebraiczne będące sumą 
lub różnicą jednomianów  
• zapisać krócej wyrażenia 
algebraiczne będące 
iloczynem lub ilorazem 
jednomianu  
i liczby wymiernej  
• obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia po jego 
przekształceniu  
• zapisać w postaci 
równania informacje 
osadzone w kontekście 
praktycznym z zadaną 
niewiadomą  
• zapisać zadanie w 
postaci równania  
• odgadnąć rozwiązanie 
równania  
• podać rozwiązanie 
prostego równania  
• sprawdzić, czy liczba 
spełnia równanie  
• rozwiązać proste 
równanie przez 
dopełnienie lub wykonanie 
działania odwrotnego  
• sprawdzić poprawność 
rozwiązania równania  
• doprowadzić równanie do 
prostszej postaci  

Uczeń potrafi: 
• stosować oznaczenia 
literowe nieznanych 
wielkości liczbowych  
• zapisać w postaci 
wyrażenia algebraicznego 
informacje osadzone w 
kontekście praktycznym z 
zadaną niewiadomą  
• zbudować wyrażenie 
algebraiczne na podstawie 
opisu lub rysunku  
• obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia bez jego 
przekształcenia  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z obliczaniem wartości 
wyrażeń  
• zapisać krócej wyrażenia 
algebraiczne będące sumą 
lub różnicą jednomianów   
• zapisać krócej wyrażenia 
algebraiczne będące 
iloczynem lub ilorazem 
jednomianu i liczby 
wymiernej  
• obliczyć wartość liczbową 
wyrażenia po jego 
przekształceniu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z prostymi 
przekształceniami 
algebraicznymi  
• zapisać w postaci 
równania informacje 
osadzone w kontekście 
praktycznym z zadaną 
niewiadomą  
• zapisać zadanie w postaci 
równania  
• podać rozwiązanie 
prostego równania  
• doprowadzić równanie do 
prostszej postaci  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać równanie z 
przekształcaniem 
wyrażeń  
• zbudować wyrażenie 
algebraiczne  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z budowaniem wyrażeń 
algebraicznych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
wartości wyrażeń 
algebraicznych  
• podać przykład 
wyrażenia algebraicznego 
przyjmującego określoną 
wartość dla danych 
wartości występujących w 
nim niewiadomych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z prostymi 
przekształceniami 
algebraicznymi  
• zapisać zadanie w 
postaci równania  
• przyporządkować 
równanie do podanego 
zdania  
• wskazać równanie, 
które nie ma rozwiązania  
• zapisać zadanie 
tekstowe za pomocą 
równania i odgadnąć jego 
rozwiązanie  
 
• zapisać zadanie 
tekstowe za pomocą 
równania i rozwiązać to 
równanie  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe za 
pomocą równania  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z budowaniem wyrażeń 
algebraicznych  
• podać przykład 
wyrażenia algebraicznego 
przyjmującego określoną 
wartość dla danych 
wartości występujących w 
nim niewiadomych  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z prostymi 
przekształceniami 
algebraicznymi  
• zapisać zadanie w 
postaci równania  
• zapisać zadanie tekstowe 
za pomocą równania i 
odgadnąć jego 
rozwiązanie  
• zapisać zadanie tekstowe 
za pomocą równania i 
rozwiązać to równanie  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe za 
pomocą równania  



 

 

• zapisać zadanie tekstowe 
za pomocą równania i 
rozwiązać je  
• wyrazić treść zadania za 
pomocą równania  
• sprawdzić poprawność 
rozwiązania zadania  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe za pomocą 
równania  

• rozwiązać równanie z 
przekształcaniem wyrażeń  
• zapisać zadanie tekstowe 
za pomocą równania i 
rozwiązać je  
• wyrazić treść zadania za 
pomocą równania  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe za pomocą 
równania  
• przyporządkować 
równanie do podanego 
zdania  
• uzupełnić równanie tak, 
aby spełniała je podana 
liczba  
 

FIGURY 
PRZESTRZENNE 

Uczeń potrafi: 
• wskazać graniastosłup, 
ostrosłup, walec, stożek, 
kulę wśród innych brył  
• wskazać na modelach 
wielkości charakteryzujące 
bryłę  
• wskazać w 
prostopadłościanie ściany  
i krawędzie prostopadłe lub 
równoległe do danej  
• wskazać w 
prostopadłościanie 
krawędzie o jednakowej 
długości  
• obliczyć sumę krawędzi 
prostopadłościanu 

Uczeń potrafi: 
• określić rodzaj bryły na 
podstawie jej rzutu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe nawiązujące do 
elementów budowy danej 
bryły  
• wskazać na rysunku 
siatkę sześcianu  
i prostopadłościanu  
• wskazać rysunki siatek 
graniastosłupów prostych  
 
• kreślić siatkę 
graniastosłupa prostego  
• obliczyć pole powierzchni 
graniastosłupa prostego  

Uczeń potrafi: 
• określić rodzaj bryły na 
podstawie jej rzutu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe nawiązujące do 
elementów budowy danej 
bryły  
• określić liczbę ścian, 
wierzchołków, krawędzi 
danego graniastosłupa  
• wskazać w graniastosłupie 
ściany i krawędzie 
prostopadłe lub równoległe  
 
• kreślić siatkę 
graniastosłupa prostego  

Uczeń potrafi: 
• wskazać siatkę 
ostrosłupa  
• określić cechy bryły 
powstałej ze sklejenia 
kilku znanych brył  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
nawiązujące do 
elementów budowy danej 
bryły  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe dotyczące 
długości krawędzi 
prostopadłościanu 
i sześcianu  

Uczeń potrafi: 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
nawiązujące do elementów 
budowy danej bryły  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
dotyczące 
prostopadłościanu i 
sześcianu  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
pól powierzchni 
graniastosłupów prostych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 



 

 

i sześcianu  
• wskazać na rysunku siatkę 
sześcianu  
i prostopadłościanu  
• kreślić siatkę 
prostopadłościanu i 
sześcianu  
• obliczyć pole powierzchni 
sześcianu  
• obliczyć pole powierzchni 
prostopadłościanu  
• wskazać graniastosłup 
prosty wśród innych brył  
• wskazać w graniastosłupie 
krawędzie o jednakowej 
długości  
• wskazać rysunki siatek 
graniastosłupów prostych  
• kreślić siatkę 
graniastosłupa prostego  
• obliczyć pole powierzchni 
graniastosłupa prostego  
• podać objętość bryły na 
podstawie liczby 
sześcianów jednostkowych  
• obliczyć objętość 
sześcianu o danej krawędzi  
• obliczyć objętość 
prostopadłościanu o danych 
krawędziach  
• obliczyć objętość 
graniastosłupa prostego, 
którego dane są: 
- pole podstawy i wysokość  
• wskazać ostrosłup wśród 
innych brył  
• wskazać siatkę ostrosłupa  

• obliczyć objętość 
graniastosłupa prostego, 
którego dane są: 
- elementy podstawy i 
wysokość  
• zamienić jednostki 
objętości  
• wyrażać w różnych 
jednostkach tę samą 
objętość  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z objętością 
graniastosłupa  
• wskazać siatkę 
ostrosłupa  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z ostrosłupem  

• obliczyć pole powierzchni 
graniastosłupa prostego  
• obliczyć objętość 
graniastosłupa prostego, 
którego dane są: 
- elementy podstawy i 
wysokość  
• zamienić jednostki 
objętości  
• wyrażać w różnych 
jednostkach tę samą 
objętość  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z objętością graniastosłupa  
• określić liczbę 
poszczególnych ścian, 
wierzchołków, krawędzi 
ostrosłupa  
• obliczyć sumę długości 
krawędzi ostrosłupa  
• wskazać siatkę ostrosłupa  
• rysować rzut równoległy 
ostrosłupa  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane 
z ostrosłupem  
• określić cechy bryły 
powstałej ze sklejenia kilku 
znanych brył  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
nawiązujące do elementów 
budowy danej bryły  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe dotyczące 
długości krawędzi 
prostopadłościanu 
i sześcianu  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe dotyczące pola 
powierzchni 
prostopadłościanu 
złożonego z kilku 
sześcianów  
• obliczyć pole powierzchni 
całkowitej ostrosłupa  

• rozwiązać zadanie 
tekstowe dotyczące pola 
powierzchni 
prostopadłościanu 
złożonego z kilku 
sześcianów  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe dotyczące 
budowania sześcianu z 
różnych siatek  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z obliczaniem 
pól powierzchni 
graniastosłupów prostych  
• kreślić siatki 
graniastosłupa prostego 
powstałego z podziału 
sześcianu na części  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z objętością 
graniastosłupa prostego  
• obliczyć pole 
powierzchni całkowitej 
ostrosłupa  
- na podstawie opisu  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z ostrosłupem  
 
 

związane z objętością 
graniastosłupa prostego  



 

 

- na podstawie narysowanej 
siatki  
 

KONSTRUKCJE 
GEOMETRYCZNE  

Uczeń potrafi: 
• przenieść konstrukcyjnie 
odcinek  
• skonstruować odcinek 
jako: 
– sumę odcinków  
 

Uczeń potrafi: 
• posługując się cyrklem 
porównać długości 
odcinków  
• skonstruować odcinek 
jako: 
– sumę odcinków  
– różnicę odcinków  
• wykorzystać 
przenoszenie odcinków w 
zadaniach konstrukcyjnych  
• skonstruować trójkąt o 
danych trzech bokach  
• wyznaczyć środek 
odcinka  
• podzielić odcinek na 4 
równe części  
• skonstruować prostą 
prostopadłą do danej, 
przechodzącą przez dany 
punkt  
• przenieść kąt  
• sprawdzić równość kątów  

Uczeń potrafi: 
• wykorzystać przenoszenie 
odcinków w zadaniach 
konstrukcyjnych  
• skonstruować 
równoległobok, znając dwa 
boki i przekątną  
• sprawdzić, czy z odcinków 
o danych długościach 
można zbudować trójkąt  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane  
z konstrukcją trójkąta o 
danych bokach  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane  
z symetralną odcinka  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane  
z prostą prostopadłą  
• skonstruować prostą 
równoległą do danej, 
przechodzącą przez dany 
punkt  
• skonstruować trapez  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane  
z prostymi równoległymi  
• skonstruować kąt będący 
sumą kątów  
• skonstruować kąt będący 
różnicą kątów  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane  
z przenoszeniem kątów  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane  
z konstrukcją różnych 
trójkątów  
• wyznaczyć środek 
narysowanego okręgu  
• skonstruować kąt 90º, 
270º  

Uczeń potrafi: 
• skonstruować trapez  
• skonstruować trójkąt o 
danych dwóch bokach i 
kącie zawartym między 
nimi  
• skonstruować trójkąt, 
gdy dany jest bok  
i dwa kąty do niego 
przyległe  
• wykorzystać 
przenoszenie odcinków  
w zadaniach 
konstrukcyjnych  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane z 
konstrukcją trójkąta o 
danych bokach  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z symetralną odcinka 
• rozwiązać nietypowe 
zadanie konstrukcyjne 
związane z prostą 
prostopadłą  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie konstrukcyjne 
związane z prostymi 
równoległymi  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie konstrukcyjne 
związane z 
przenoszeniem kątów  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie nawiązujące do 
konstruowania różnych 
trójkątów  
i czworokątów  
 

Uczeń potrafi: 
• wykorzystać 
przenoszenie odcinków  
w zadaniach 
konstrukcyjnych  
• rozwiązać zadanie 
konstrukcyjne związane z 
konstrukcją trójkąta o 
danych bokach  
• rozwiązać zadanie 
tekstowe związane  
z symetralną odcinka  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie konstrukcyjne 
związane z prostą 
prostopadłą  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie konstrukcyjne 
związane z prostymi 
równoległymi  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie konstrukcyjne 
związane z przenoszeniem 
kątów  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie nawiązujące do 
konstruowania różnych 
trójkątów  
i czworokątów  

UKŁAD Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: Uczeń potrafi: 



 

 

WSPÓŁRZĘDNYCH*  • odczytać współrzędne 
punktów  
• zaznaczyć punkty o 
danych współrzędnych  
• podać długość odcinka w 
układzie współrzędnych  
• obliczyć pole: 
– czworokąta w układzie 
współrzędnych  

• narysować układ 
współrzędnych  
• odczytać współrzędne 
punktów  
• zaznaczyć punkty o 
danych współrzędnych  
• podać współrzędne 
punktów należących do 
figury  
• wskazać, do której 
ćwiartki układu należy 
punkt, gdy dane są jego 
współrzędne  
• obliczyć pole: 
– czworokąta w układzie 
współrzędnych  
– wielokąta w układzie 
współrzędnych  
• narysować w układzie 
współrzędnych figurę o 
danym polu  
 

• narysować układ 
współrzędnych  
• wyznaczyć współrzędne 
czwartego wierzchołka 
czworokąta, mając dane 
trzy  
• podać współrzędne 
końców odcinka  
o danym położeniu  
• podać odległość punktu o 
danych współrzędnych od 
osi układu współrzędnych  
• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe związane 
z układem współrzędnych  
• podać współrzędne końca 
odcinka spełniającego dane 
warunki   

• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z układem 
współrzędnych  
 
 

• rozwiązać nietypowe 
zadanie tekstowe 
związane z układem 
współrzędnych  
• obliczyć pole wielokąta w 
układzie współrzędnych  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej.  

 
 

 

 

Dział 

Poziom wymagań 

koniecznych 

(na ocenę dopuszczającą) 

Poziom wymagań 

podstawowych 

(na ocenę dostateczną) 

Poziom wymagań 

rozszerzających 

(na ocenę dobrą) 

Poziom 
wymagań 

        dopełniających 

(na ocenę bardzo 

dobrą) 

       Poziom  
     wymagań 

         wykraczającyh 

(na ocenę 

celującą) 
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Uczeń: 
 rozumie rozszerzenie osi  liczbowej na liczby  
    ujemne 

 potrafi wskazywać liczby naturalne, całkowite,   
    wymierne 
potrafi zaznaczać liczby wymierne na osi  

   liczbowej 
umie odczytać z osi liczbowej liczby  

    spełniające określony warunek  

umie opisać zbiór liczb za pomocą nierówności 

umie porównywać liczby wymierne dodatnie 
potrafi skracać ułamki  zwykłe i dziesiętne 
 potrafi zamieniać ułamki zwykłe na 

dziesiętne skończone i odwrotnie 
zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne 

skończone, nieskończone, okres 
umie zaokrąglać liczby do danego rzędu 
potrafi dodawać i odejmować liczby wymierne 

zapisane w tej samej postaci 
potrafi  mnożyć i dzielić liczby wymierne 

zapisane w tej samej postaci 
umie obliczać ułamek danej  liczby 

 potrafi podać kolejność   wykonywania   
    działań 
umie wskazywać liczby przeciwne i odwrotne 

Uczeń potrafi: 
 zamieniać ułamki zwykłe na 

dziesiętne i odwrotnie 
 zaokrąglać liczby o rozwinięciu 

dziesiętnym nieskończonym 
okresowym 
do danego rzędu 

 szacować wyniki działań 
porównywać liczby wymierne 
znajdować liczbę wymierną leżącą 

pomiędzy dwiema danymi na osi 
liczbowej 

 dodawać i odejmować liczby 

wymierne zapisane w różnych 

postaciach 
 mnożyć i dzielić liczby wymierne 
 wykonywać nieskomplikowane 

działania łączne na liczbach 

wymiernych dodatnich 
 stosować kolejność wykonywania 

działań w prostych przykładach 

Uczeń potrafi: 
 przedstawić rozwinięcia 

dziesiętne nieskończone 

okresowe w postaci 

ułamków zwykłych 
 obliczyć wartość 

rozbudowanego wyrażenia 

arytmetycznego zgodnie  

z kolejnością wykonywania 

działań 
 stosować działania na 

liczbach wymiernych  

w typowych zadaniach 

tekstowych 
 porównywać liczby wymierne 
 obliczać wartość wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających wartość 

bezwzględną 

Uczeń potrafi: 
 obliczyć wartość 

skomplikowanego 

wyrażenia arytmetycznego 
 rozwiązywać zadania  

    z zastosowaniem ułamków 
 wstawiać nawiasy tak, aby 

otrzymać żądany wynik 
 rozwiązać nietypowe 

zadanie z 
zastosowaniem liczb 
wymiernych 

Uczeń potrafi: 
 obliczać wartości ułamków 

piętrowych 
 dowodzić przynależności 

dan ych liczb do zbioru 
liczb naturalnych lub 
całkowitych, gdy są 
one przedstawione  
w postaci ułamków  
o ustalonych 
mianownikach 
 i niebanalnych 
licznikach 

  wykorzystywać wartość            
     bezwzględną do 
obliczeń  
     odległości liczb na osi    
     liczbowej 
  znaleźć rozwiązanie    
     równania z wartością 
     bezwzględną 
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Uczeń: 
 zna pojęcie procentu  
 potrafi  wskazywać przykłady zastosowań 

procentów w życiu codziennym 
umie zamieniać procenty na ułamki 
potrafi zamieniać ułamki na procenty 
potrafi odczytać informacje z diagramu  

   procentowego 
 rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien  
    procent 
 wie, jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien  
    procent 

Uczeń: 
potrafi wyjaśnić pojęcie  procentu 
umie zamieniać liczby wymierne na  

   procenty 
umie wyrażać w procentach 

zaznaczone części figur 
potrafi zaznaczać procenty   

   danych figur 
umie obliczać procent danej liczby 

 umie obliczyć podwyżkę  (obniżkę)  
    o pewien procent 
umie obliczyć liczbę na podstawie jej  
    procentu 
zna i rozumie określenie punkty  
   procentowe 
 rozumie potrzebę stosowania   
   diagramów do wizualizacji  
   informacji 
umie rozwiązywać podstawowe  
   zadania związane z procentami 

Uczeń: 
potrafi przedstawiać dane  

  w postaci diagramów 
 umie odczytywać diagramy 

procentowe 
potrafi obliczyć jakim   

   procentem jednej liczby jest   

  druga liczba 
potrafi rozwiązywać typowe 

zadania tekstowe związane  

z procentami 
umie obliczyć o ile procent jest  

   większa (mniejsza) liczba od  

   danej 
zna pojęcie promila 

 umie zamieniać ułamki,  

    procenty na promile i odwrotnie 

Uczeń potrafi: 
 rozwiązywać nietypowe 

zadania tekstowe związan e 

z procentami 
 wyjaśnić pojęcie pr omila 
obliczać odsetki ( pr oste 

przykład y) 

Uczeń potrafi: 
 stosować własności 

procentów w 

sytuacji ogólnej 
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Uczeń: 

 zna podstawowe    

    pojęcia: punkt, prosta, odcinek 

zna pojęcie prostych prostopadłych 

 i równoległych  

umie narysować punkt, prostą, 

półprostą 
umie konstruować odcinki przystające do  

   dan ych 
zna pojęcie kąta 

zna pojęcie miary kąta 
zna rodzaje kątów 
umie konstruować kąt przystający do 

danego 
zna nazwy kątów utworzonych przez dwie 

przecinające się proste oraz kątów 
utworzonych pomiędzy dwiema prostymi 
równoległymi przeciętymi trzecią prostą  
i związki pomiędzy nimi 

zna pojęcie wielokąta 
zna sumę miar kątów trójkąta 
umie kreślić poszczególne rodzaje  

trójkątów 
umie konstruować trójkąt równoboczny 
zna definicję figur przystających 
umie wskazywać figury przystające 
potrafi rozróżniać poszczególne rodzaje 

czworokątów 
zna definicję prostokąta i kwadratu 
umie rysować przekątne 
zna jednostki miary pola i zależności 

między  

  nimi 

zna wzory na obliczanie pól powierzchni   

  wielokątów 
umie obliczać pola trójkąta, kwadratu, 

prostokąta 
zna pojęcie układu współrzędnych 
umie narysować układ 

współrzędnych 
potrafi odczytywać współrzędne punktów 

oraz zaznaczać punkty o danych 
współrzędnych 

 umie rysować odcinki w układzie  
    współrzędnych 

 

Uczeń: 
umie kreślić proste i odcinki 

prostopadłe przechodzące przez 

dany punkt 

umie podzielić odcinek na połowy 

wie, jak obliczyć odległość punktu 

od prostej i odległość pomiędzy 

prostymi 

zna warunek współliniowości 

trzech punktów 

umie obliczyć miary katów 

przyległych (wierzchołkowych, 

odpowiadających, 

naprzemianległych), gdy dana jest 

miara jednego z nich 

umie obliczać na podstawie 

rysunku miary kątów w trójkącie 

zna nierówność trójkąta 

AB+BC≥AC 

umie sprawdzić, czy z danych 

odcinków można zbudować trójkąt 
zna cechy przystawaniatrójkątów 
potrafi kon struować trójkąty  

o dan ych trzech bokach 
umie rozpoznawać trójkąty 

przystające 

zna definicje trapezu, równ oległoboku  

   i r ombu 
umie podać własności czworokątów 
potrafi rysować wysokości 

czworokątów 
umie obliczać miary kątów  

w poznanych czworokątach 
umie zamieniać jednostki pola 

(proste przykłady) 
potrafi obliczać pola wielokątów 

umie rysować wielokąty w układzie  
    współrzędnych 

umie obliczyć długość odcinka  
   równoległego do jednej z osi układu 

Uczeń: 
umie kreślić proste i odcinki  

   równoległe przechodzące przez  

   dany punkt  

umie obliczyć odległość punktu  

   od prostej i odległość  

   pomiędzy prostymi 

umie sprawdzić współliniowość  

   trzech punktów 

potrafi kreślić geometryczne  

   sumy i różnice kątów 
umie obliczać na podstawie  

   rysunku miary kątów 

umie rozwiązywać zadania  

   tekstowe dotyczące kątów 

zna warunek istnienia trójkąta 
rozumie zasadę klasyfikacji  
    trójkątów  

umie klasyfikować trójkąty ze  
    względu na boki i kąty  

umie wybrać z danego zbioru  
   odcinki, z których można  
   zbudować trójkąt 

potrafi konstruować trójkąty, 
gdy dane są dwa boki i kąt 
między nimi zawarty 

umie stosować zależności 
między bokami i kątami w 
trójkącie w zadaniach 
tekstowych 

umie klasyfikować czworokąty 
ze względu na boki oraz na 
kąty 

potrafi zamieniać jednostki 
pola 

umie wyznaczać długości 

boków, wysokości, gdy 

dane jest pole wielokąta 
potrafi wyznaczać współrzędne 

brakujących wierzchołków 
prostokąta w układzie 
współrzędnych 

 

Uczeń potrafi: 
 stosować zależności między 

bokami i kątami w 
trójkącie w zadaniach 

tekstowych 
 konstruować trójkąty, gdy 

dane są bok i dwa kąty do 

niego przyległe 
 rozwiązywać zadan ia kon- 

strukcyjne z wykorzysta- 

niem własności trójkątów 
umie uzasadniać przystawanie 

trójkątów 

 stosować własności czworo- 
kątów w zadaniach 

 wyznaczać zbior y punktów  

o współrzędnych spełniają- 

cych określone warunki 
 wyznaczać zbior y punktów 

określonych zależnościami 

między współrzędnymi 
 rozwiązywać zadania tek- 

stowe związane z oblicza- 

niem pól i obwodów wie- 

lokątów na płaszczyźnie  

i w układzie współrzędnych 

Uczeń potrafi: 
 stosować poznane 

wiadomości  

w sytuacjach 

nietypowych 
 rozwiązywać zadania 

o podwyższonym 

stopniu trudności 
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Uczeń: 
 zna pojęcie wyrażenia 

algebraicznego 
 umie budować proste wyrażenia 

algebraiczne 
 potrafi  rozróżniać pojęcia: suma, różnica, 

iloczyn, iloraz 
 umie obliczać wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych bez ich 
przekształcania dla jednej zmiennej 
wymiernej 

 zna pojęcie jednomianu 
 zna pojęcie jednomianów podobnych 

 i umie je wskazywać 
 potrafi określić współczynniki liczbowe 

jednomianów 
 rozumie pojęcie sumy algebraicznej  

i potrafi wskazywać jej wyrazy 
 rozumie pojęcie wyrazów podobn ych 

 i potrafi je wskazywać 
 potrafi wskazywać współczynniki 

sum algebraicznych 
  umie redukować wyrazy podobne  

o współczynnikach całkowitych 
 umie mnożyć sumy algebraiczne przez  

   liczby 

Uczeń: 
 zna zasadę nazywania wyrażeń 

algebraicznych 
 umie budować i odczytywać proste  

wyrażenia algebraiczne 
 umie porządkować 

jednomiany 
 zna zasadę przepr owadzania  

   redukcji wyrazów podobnych 
 umie redukować wyrazy 

podobne 
 umie opuszczać nawiasy 
 umie rozpoznawać sumy 

algebraiczne przeciwne 
 umie mnożyć sumy algebraiczne 

przez jednomiany 
 umie obliczyć wartość liczbową 

wyrażenia dla zmiennych 

wymiern ych po przekształceniu 

do postaci dogodnej do obliczeń 
 umie wyłączyć wspóln y czynnik 

(liczbę) przed nawias 

Uczeń: 
umie budować i odczytywać   

   proste wyrażenia o konstrukcji  

   wielodziałaniowej 
zna wyrażenie opisujące liczbę 

parzystą, nieparzystą, 

dwucyfrową, trzycyfrową 
umie wyłączać wspólny 

czynnik przed nawias 
potrafi zapisywać sumy  

w postaci iloczynów 
potrafi obliczać wartości 

liczbowe wyrażeń dla 
zmiennych wymiernych po 
przekształceniu do postaci 
dogodnej do obliczeń 

Uczeń: 
umie budować i odczytywać  

   wyrażenia o konstrukcji  

   wieldziałaniowej 
potrafi obliczać wartości 

liczbowe rozbudowanych 

wyrażeń dla zmiennych 

wymiernych po 

przekształceniu do postaci 

dogodnej do obliczeń 
umie wstawiać nawiasy  

w sumach algebraicznych 

tak, by wyrażenia spełniały 

podane warunki 
potrafi stosować dodawanie 

i odejmowanie sum 

algebraicznych  

w zadaniach tekstowych 
umie stosować mnożenie 

jednomianów przez sumy 

algebraiczne w zadaniach 

tekstowych 

Uczeń: 
 umie określać dziedzinę 

wyrażeń wymiernych 
 potrafi stosować 

dodawanie 

 i odejmowanie sum 

algebraicznych w 

nietypowych zadaniach 

tekstowych 
 umie stosować wyłączanie 

wspólnego czynnika  
   w zadaniach na 

dowodzenie 
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Uczeń: 
 zna pojęcie równania i rozwiązania 

równania 
 umie sprawdzać czy dane liczby spełniają 

równanie 
 potrafi rozwiązywać równania bez 

stosowania przekształceń na 
wyrażeniach algebraicznych 

Uczeń: 
umie rozpoznać równania 

równoważne 
potrafi budować równania  

   o podanych rozwiązaniach 
umie rozwiązywać równania  

z zastosowaniem prostych 

przekształceń na wyrażeniach 

algebraicznych 
 

Uczeń: 
umie zapisywać proste 

zadania w postaci równań 
 umie stosować metodę 

równań równoważnych 
umie rozwiązywać 

równania posiadające jeden 
pierwiastek, równania 
sprzeczne i tożsamościowe 

potrafi rozwiązywać równania  
z zastosowaniem przekształceń 
na 
wyrażeniach algebraicznych 

umie analizować treści zadań  
o prostej konstrukcji 

umie rozwiązywać zadania 
tekstowe o prostej konstrukcji 

 potrafi wyrażać treści zadań z 
procentami za pomocą równań 

Uczeń: 
 umie rozwiązywać równania z 

zastosowaniem przekształceń 

na wyrażeniach 

algebraicznych o 

współczynnikach wymiernych 
 potrafi wyrażać treści zadań 

za pomocą równań 
 umie rozwiązywać zadania 

tekstowe za pomocą równań i 
sprawdzać 
rozwiązania 

 umie wyrażać treści zadań za 
pomocą nierówności 

 umie wyrażać treści zadań z 
procentami za pomocą 
równań 

 potrafi rozwiązywać 
zadania tekstowe z 
procentami za pomocą 
równań i sprawdzać 
rozwiązania 

 umie przekształcać wzory, w 
tym fizyczne i geometryczne 

Uczeń potrafi: 
 zapisywać problemy w 

postaci równań 
 stosować równania  

w sytuacjach 
nietypowych 

 rozwiązywać zadania o 

podwyższonym 

stopniu trudności 
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Uczeń: 
 zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku 

naturalnym 
umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym 

umie porównać potęgi o różnych  wykładnikach 

naturalnych i takich samych podstawach oraz  

o takich samych wykładnikach naturalnych  

i różnych dodatnich podstawach 

zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych 

samych podstawach 

umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny  

i ilorazy potęg o takich samych podstawach 

umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych 

podstawach 

zna wzór na potęgowanie potęgi 

umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę 

potęgi 

umie potęgować potęgę 

zna wzór na potęgowanie ilorazu 

 i iloczynu 

umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny  

i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach 

umie potęgować iloraz i iloczyn 

umie zapisać iloraz i iloczyn potęg o tych samych 

wykładnikach w postaci jednej potęgi 

zna pojęcie notacji wykładniczej dla danych liczb 

umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej 

zna pojęcie potęgi liczby 10 o   

     wykładniku całkowitym ujemnym 

zna pojęcia pierwiastka  

     arytmetycznego II stopnia z liczby  

      nieujemnej oraz pierwiastka III stopnia  

      z dowolnej liczby 

zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia  

      z kwadratu liczby nieujemnej  

      i pierwiastka III stopnia z sześcianu    

     dowolnej liczby 

umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu  

      liczby nieujemnej  

      i pierwiastek III stopnia z sześcianu  

      dowolnej liczby 

umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny  

      II stopnia z liczby nieujemnej  i pierwiastek  

      III  stopnia z dowolnej liczby 

zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu   

      i  ilorazu 

umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka  

     oraz włączyć czynnik pod znak pierwiastka 

umie mnożyć i dzielić pierwiastki II stopnia oraz  

      pierwiastki III stopnia 

 

 Uczeń: 

umie zapisać liczbę w postaci potęgi 

umie porównać potęgi o różnych 

wykładnikach naturalnych i takich samych 

podstawach oraz o takich samych 

wykładnikach naturalnych i różnych 

dodatnich podstawach  

umie określić znak potęgi nie wykonując 

obliczeń 

umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego potęgi 

rozumie powstanie wzoru na mnożenie  

    i dzielenie potęg o tych samych 

podstawach 

umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny 

i ilorazy potęg o takich samych 

podstawach 

umie przedstawić potęgę w postaci iloczynu  

i ilorazu potęg o tych samych podstawach 

umie stosować mnożenie i dzielenie potęg  

o tych samych podstawach do obliczania 

wartości liczbowej wyrażeń 

rozumie powstanie wzoru na potęgowanie 

potęgi 

umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny 

i ilorazy potęg o takich samych 

wykładnikach 

umie zapisać iloraz i iloczyn potęg o tych 

samych  

umie doprowadzić wyrażenie do prostszej 

postaci stosując działania na potęgach 

umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego, stosując działania na 

potęgach  

umie zapisać dużą liczbę w notacji 

wykładniczej 

umie zapisać bardzo małą liczbę w notacji 

wykładniczej, wykorzystując potęgi liczby 10 

o ujemnych wykładnikach 

umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II  

     stopnia z liczby nieujemnej i pierwiastek III  

     stopnia z dowolnej liczby 

umie oszacować wartość wyrażenia  

     zawierającego pierwiastki 

umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego pierwiastki 

umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka  

     oraz włączyć czynnik pod znak pierwiastka 

umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka  

    z iloczynu i ilorazu do wyznaczania wartości  

    liczbowej wyrażeń 

  Uczeń:  
umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg 

umie obliczyć wartość 

   wyrażenia arytmetycznego zawierającego 

potęgi 

umie stosować mnożenie i dzielenie potęg  

o tych samych podstawach do obliczania 

wartości liczbowej wyrażeń 

umie rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe 

związane z potęgami 

umie wykonać porównanie ilorazowe potęg 

 o jednakowych podstawach 

umie porównać potęgi  

    sprowadzając je do tej  

    samej podstawy 
umie stosować potęgowanie potęgi do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń 

umie stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu  

w zadaniach tekstowych 

umie doprowadzić wyrażenie do prostszej 

postaci stosując działania na potęgach 

umie stosować działania na 

   potęgach w zadaniach tekstowych  
rozumie potrzebę stosowania  

    notacji wykładniczej w praktyce 
umie zapisać daną liczbę w  notacji   

   wykładniczej 
umie porównać liczby zapisane w not. wykł. 

umie wykonać porównywanie  ilorazowe  

   dla liczb podanych w notacji wykładniczej 

umie oszacować wartość wyrażenia  

   zawierającego pierwiastki 

umie obliczyć wartość wyrażenia  

   arytmetycznego zawierającego pierw. 

umie oszacować liczbę niewymierną 

umie wykonywać działania na  

   liczbach niewymiernych 

umie wyłączyć czynnik przed znak pierw. 

umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka 

umie wykonywać działania na liczbach  

   niewymiernych 

umie stosować wzór na obliczanie  

   pierwiastka z iloczynu i ilorazu  

   do obliczania wartości liczbowej wyrażeń 

umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne  

   zawierające potęgi i pierwiastki do  

   prostszej postaci 

umie rozwiązywać zadania tekstowe na  

   zastosowanie działań na pierwiastkach  

umie porównać liczby niewymierne 

 Uczeń: 

umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego 

potęgi 

umie podać cyfrę jedności liczby 

podanej w postaci potęgi 

umie stosować mnożenie i 

dzielenie potęg o tych samych 

podstawach do obliczania 

wartości liczbowej wyrażeń 

umie stosować potęgowanie 

iloczynu i ilorazu w zadaniach 

     tekstowych 

umie stosować potęgowanie potęgi 

do obliczania wartości liczbowej 

wyrażeń  

umie doprowadzić wyrażenie do 

prostszej postaci stosując 

działania na potęgach 

umie stosować działania na 

potęgach w zadaniach 

tekstowych 

umie porównać liczby zapisane  

w notacji wykładniczej 

umie wykonać porównywanie 

    ilorazowe dla liczb podanych  

w notacji wykładniczej 

umie stosować notację wykładniczą 

do zamiany jednostek 

umie obliczyć wartość  wyrażenia  

     arytmetycznego zawierającego   

     pierwiastki  

umie oszacować liczbę niewymierną 

umie wykonywać działania na  

     liczbach niewymiernych 

umie włączyć czynnik pod znak  

     pierwiastka 

umie wykonywać działania na  

     liczbach niewymiernych 

umie stosować wzór na obliczanie  

     pierwiastka z iloczynu i ilorazu  

    do obliczania wartości  

     liczbowej wyrażeń 

umie doprowadzić wyrażenie  

     algebr. zawierające potęgi  

     i pierwiastki do prostszej postaci  

umie rozwiązywać zadania  

     tekstowe na zastosowanie  

     działań na pierwiastkach 

umie porównać liczby niewymierne 

 

 Uczeń: 
umie rozwiązać 

nietypowe 

zadanie tekstowe 

związane 

   z potęgami 

umie przekształcić 

wyrażenie 

arytmetyczne 

zawierające 

    potęgi 

umie porównać  

i porządkować 

potęgi korzystając 

z potęgowania 

potęgi 

umie doprowadzić 

wyrażenie do 

prostszej postaci 

stosując działania 

na potęgach 

umie porównywać 

potęgi o różnych 

podstawach  

i różnych 

wykładnikach 

stosując działania 

na potęgach 

umie obliczyć wartość 

wyrażenia 

arytmetycznego 

zawierającego 

liczby zapisane  

w notacji 

wykładniczej 

umie rozwiązywać 

zadania tekstowe na 

zastosowanie 

działań na 

pierwiastkach 
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Uczeń: 
 zna pojęcie prostopadłościanu 
zna pojęcie graniastosłupa 

prostego 

zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego 

zna budowę graniastosłupa 

rozumie sposób tworzenia nazw 

graniastosłupów 

umie wskazać na modelu krawędzie i 

ściany prostopadłe i równoległe 

umie określić liczbę 

wierzchołków, krawędzi i ścian 

graniastosłupa 

umie rysować graniastosłup prosty w 

rzucie równoległym 

zna pojęcie siatki 

graniastosłupa 

zna pojęcie pola powierzchni 

graniastosłupa 

zna wzór na obliczanie pola powierzchni 

graniastosłupa 

rozumie pojęcie pola figury 

rozumie zasadę kreślenia siatki 

-umie rozpoznać siatkę 

graniastosłupa 

umie kreślić siatkę graniastosłupa o 

podstawie trójkąta lub czworokąta 

umie obliczyć pole 

powierzchni graniastosłupa prostego 

zna wzór na obliczanie 

objętości prostopadłościanu i sześcianu 

zna jednostki objętości 

rozumie pojęcie objętości figury 

umie zamieniać jednostki objętości 

umie obliczyć objętość 

prostopadłościanu i sześcianu 

zna pojęcie wysokości graniastosłupa 

zna wzór na obliczanie objętości 

graniastosłupa  

umie obliczyć objętość graniastosłupa 

Uczeń: 
 zna pojęcie graniastosłupa pochyłego 
umie wskazać na rysunku krawędzie i 

ściany prostopadłe 

i równoległe 

umie określić liczbę 

wierzchołków, krawędzi i ścian 

graniastosłupa 

umie rysować graniastosłup prosty  

w rzucie równoległym 

umie obliczyć sumę długości krawędzi 

graniastosłupa 

rozumie sposób obliczania 

pola powierzchni jako pola siatki 

-umie rozpoznać siatkę 

graniastosłupa 

umie kreślić siatkę graniastosłupa  

o podstawie dowolnego wielokąta 

umie obliczyć pole 

powierzchni graniastosłupa prostego 

umie rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z polem 

powierzchni graniastosłupa 

prostego 

rozumie zasady zamiany jednostek 

objętości 

umie zamieniać jednostki objętości 

umie obliczyć objętość 

prostopadłościanu i sześcianu 

umie rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z objętością 

prostopadłościanu 

umie rozwiązać zadanie tekstowe 

związane z objętością graniastosłupa 
 

Uczeń: 
 umie obliczyć sumę długości krawędzi 

graniastosłupa 
umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z sumą 

długości krawędzi 

umie kreślić siatkę graniastosłupa  

o podstawie dowolnego wielokąta 

umie rozpoznać siatkę graniastosłupa 

umie obliczyć pole powierzchni 

graniastosłupa 

umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z polem powierzchni graniastosłupa 

   prostego 

umie zamieniać jednostki objętości 

umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z objętością prostopadłościanu 

umie obliczyć objętość graniastosłupa 

umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z objętością graniastosłupa 

umie rysować w rzucie 

    równoległym przekątne ścian oraz 

przekątne graniastosłupa 

umie obliczyć długość 

przekątnej ściany graniastosłupa jako 

przekątnej prostokąta 

umie obliczyć długość przekątnej dowolnej 

ściany i przekątnej graniastosłupa 

umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z długościami przekątnych, polem i 

objętością graniastosłupa 

Uczeń: 
 umie rozwiązać zadanie 

tekstowe związane z 

sumą długości krawędzi 
umie rozpoznać siatkę 

graniastosłupa 

umie rozwiązać zadanie 

tekstowe związane  

z polem 

powierzchni graniastosłupa 

   prostego 

umie zamieniać jednostki 

objętości 

umie rozwiązać zadanie 

tekstowe związane  

z objętością 

prostopadłościanu 

umie rozwiązać zadanie 

tekstowe związane  

z objętością 

graniastosłupa 

 

Uczeń: 
 umie rozwiązać 

nietypowe 

zadanie 

związane z 

rzutem 

graniastosłupa 
umie rozpoznać 

siatkę 

   graniastosłupa 

umie rozwiązać 

zadanie tekstowe 

związane z polem 

powierzchni 

graniastosłupa 

    prostego 

umie rozwiązać 

zadanie 

tekstowe 

związane  

z objętością 

 prostopadłościanu 

umie rozwiązać 

zadanie 

tekstowe 

związane  

z objętością 

   graniastosłupa 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VIII 
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zna pojęcie diagramu 
słupkowego i kołowego 
zna pojęcie wykresu 
rozumie potrzebę korzystania z różnych 

form prezentacji informacji 
umie odczytać informacje z tabeli, 
wykresu, diagramu, 
zna pojęcie średniej 

arytmetycznej 

zna pojęcie danych 

statystycznych 
umie zebrać dane statystyczne 
zna pojęcie zdarzenia losowego 

umie podać zdarzenia losowe w 
doświadczeniu 
 

umie odczytać informacje z tabeli, 

wykresu, diagramu 
umie ułożyć pytania do 
prezentowanych danych 
umie rozwiązać zadanie tekstowe związane 
ze średnią 
umie opracować dane statystyczne 
umie prezentować dane statystyczne 
umie podać zdarzenia losowe w 
doświadczeniu 
umie obliczyć 
prawdopodobieństwo zdarzenia 
 

umie interpretować i prezentowane 
informacje 
umie obliczyć średnią arytmetyczną 
umie rozwiązać zadanie tekstowe 
związane ze średnią arytmetyczną 
umie opracować dane statystyczne 
umie prezentować dane statystyczne  
zna pojęcie prawdopodobieństwa 
zdarzenia losowego 
umie podać zdarzenia losowe w 
doświadczeniu 
umie obliczyć 
prawdopodobieństwo zdarzenia 
  

umie interpretować 
prezentowane informacje 
umie prezentować dane 
w korzystnej formie 
umie rozwiązać zadanie 
tekstowe związane ze 
średnią arytmetyczną 
umie opracować 
dane statystyczne 
umie prezentować 
dane statystyczne 
umie obliczyć 
prawdopodobieństwo 

zdarzenia 
 

umie rozwiązać 
zadanie tekstowe 
związane ze 
średnią 
arytmetyczną 
umie obliczyć 
prawdopod
obieństwo 
zdarzenia 
 



 

 

 
Temat 

Umiejętności podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe 
 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca   

   Liczby i działania    
  • zna znaki używane do zapisu • zna zasady zapisu liczb • umie zapisać i odczytać    

  liczb w systemie rzymskim; w systemie rzymskim; w systemie rzymskim liczby    

 
1. System rzymski. 

• umie zapisać i odczytać  większe od 4000;    
 liczby naturalne dodatnie      
       

  w systemie rzymskim      

  (w zakresie do 3000);      
  • zna pojęcia liczby pierwszej • oblicza dzielną (lub dzielnik), • znajduje resztę z dzielenia • znajduje NWD i NWW liczb • umie rozwiązać nietypowe 

  i liczby złożonej; mając dane iloraz, dzielnik (lub sumy, różnicy, iloczynu liczb; naturalnych przedstawionych zadania tekstowe związane 

  • zna pojęcie dzielnika, dzielną) oraz resztę z dzielenia;  w postaci iloczynu potęg liczb z dzieleniem z resztą; 

  wielokrotności liczby   pierwszych;   

  naturalnej;      

  • zna cechy i rozpoznaje liczby      

 
2. Własności liczb 

podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9,      
 

10, 100; 
     

 

naturalnych. 
     

 • rozpoznaje liczby pierwsze      
       

  i liczby złożone;      

  • znajduje NWD i NWW      

  dwóch liczb naturalnych;      

  • rozpoznaje liczby pierwsze      

  i liczby złożone;      
  • zna pojęcia: liczby naturalnej, • umie podać liczbę przeciwną • umie zapisać liczbę w notacji • umie porównywać   

  całkowitej, wymiernej, oraz odwrotną do danej; wykładniczej; i porządkować liczby   

  przeciwnej i odwrotnej do • umie podać rozwinięcie  przedstawione w różny sposób;   

 3. Porównywanie danej; dziesiętne ułamka zwykłego;     

 liczb. • zna pojęcie pierwiastka • zna i rozumie potrzebę     

  arytmetycznego i potęgi stosowania notacji     

  o wykładniku naturalnym oraz wykładniczej w praktyce;     

  umie obliczyć wartość;      
  • umie wykonać działania • zna zasadę zamiany • umie rozwiązać zadania • umie rozwiązać zadania   

 
4. Działania na 

łączne na liczbach jednostek; tekstowe dotyczące różnych tekstowe związane   
 • umie oszacować wynik  sposobów zapisywania liczb; z działaniami na liczbach;   
 

liczbach. 
   

 i zaokrąglać liczby do      
       

  podanego rzędu;      
       

 5. Działania na • zna własności działań na • umie wyłączyć i włączyć   • wykonuje skomplikowane 

 potęgach potęgach i pierwiastkach; czynnik pod pierwiastka;   działania zawierające 

 i pierwiastkach. • umie obliczyć wartość    pierwiastki, potęgi i notację  



 

 

  wyrażenia zawierającego    wykładniczą;  

  pierwiastki i potęgi;      

   Wyrażenia algebraiczne i równania    
  • zna pojęcia: wyrażenie • umie opisywać zadania • umie opisywać zadania • umie opisywać zadania • umie stosować  

  algebraiczne, jednomian, suma tekstowe za pomocą wyrażeń tekstowe za pomocą wyrażeń tekstowe o podwyższonym przekształcenia wyrażeń  

  algebraiczna, wyrazy podobne algebraicznych; algebraicznych; stopniu trudności za pomocą algebraicznych w zadaniach  

 1. Przekształcenia oraz przeprowadza redukcję   wyrażeń algebraicznych; tekstowych;  

 algebraiczne. wyrazów podobnych;      

  • umie budować proste      

  wyrażenia algebraiczne;      

  • umie obliczyć wartość      

  liczbową wyrażenia;      
  • zna pojęcie równania • zna pojęcie równań: • umie rozwiązać zadania • umie rozwiązać zadania • rozwiązuje wieloetapowe  

  równoważnego oraz rozumie tożsamościowych, sprzecznych tekstowe związane z tekstowe o podwyższonym zadania związane  

  pojęcie rozwiązania równania; i potrafi rozpoznać te równania; zastosowaniem równań; stopniu trudności związane z zastosowaniem równań;  

   • umie przekształcić wzór;  z zastosowaniem równań;   

 
2. Równania. 

 • umie rozwiązać zadania     
  tekstowe związane     
       

   z zastosowaniem równań;     

   • umie opisać za pomocą     

   równania zadanie osadzone     

   w kontekście praktycznym;     
   • zna pojęcie proporcji i jej • umie wyrazić treść zadania za • umie rozwiązać równanie o • umie rozwiązać zadania  

 
3. Proporcje. 

 własności oraz potrafi pomocą proporcji; podwyższonym stopniu tekstowe o podwyższonym  
  rozwiązać równanie zapisane w • umie rozwiązać równanie, trudności, korzystając z stopniu trudności za pomocą  
    

   postaci proporcji; korzystając z proporcji; proporcji; proporcji;  
        

   • rozumie pojęcie  • umie rozwiązywać zadania   

   proporcjonalności prostej  tekstowe o podwyższonym   

   i umie rozpoznać je;  stopniu trudności związane   

 
4. Wielkości wprost 

 • umie ułożyć odpowiednią  z wielkościami wprost   
  

proporcję; 
 

proporcjonalnymi; 
  

 

proporcjonalne. 
    

  • umie rozwiązywać zadania     
       

   tekstowe związane     

   z wielkościami wprost     

   proporcjonalnymi;     

   Figury na płaszczyźnie    
 1. Trójkąty • zna pojęcie trójkąta oraz • zna cechy przystawania • umie obliczyć długość • umie rozwiązać zadania • rozwiązuje nietypowe zadania  

 i czworokąty. warunek jego istnienia; trójkątów i umie je rozpoznać; odcinka w układzie tekstowe związane związane z wielokątami;  

  • zna wzór na pole trójkąta • umie obliczyć wysokość współrzędnych; z wielokątami;   

  i czworokąta oraz potrafi (bok) równoległoboku lub • umie uzasadnić przystawanie    

  obliczyć ich obwody i pola; trójkąta, mając dane jego pole trójkątów    

  • wie, ile wynosi suma miar oraz bok (wysokość); • umie obliczyć pole wielokąta    

  kątów wewnętrznych trójkąta      

  i czworokąta;       



 

 

  • umie wyznaczyć kąty trójkąta      

  i czworokąta na podstawie      

  danych z rysunku;      
  • zna i rozumie potrzebę  • umie konstruować odcinek • umie konstruować kwadraty • potrafi udowodnić  

  zastosowania twierdzenia  o długości wyrażonej liczbą o polu równym sumie lub twierdzenie Pitagorasa;  

 
2. Twierdzenie 

Pitagorasa;  niewymierną; różnicy pól danych kwadratów • rozwiązuje nietypowe zadania  
 

• umie stosować twierdzenie 
   

związane z twierdzeniem 
 

 
Pitagorasa i jego 

    

 
Pitagorasa w prostych 

   
Pitagorasa; 

 

 

zastosowanie. 
    

 zadaniach o trójkątach,      
       

  prostokątach, trapezach,      

  rombach;      
  • zna wzór na obliczanie • zna wzór na obliczanie pola • umie obliczyć długość boku • umie rozwiązać zadania • rozwiązuje nietypowe zadania  

  długości przekątnej kwadratu trójkąta równobocznego lub pole trójkąta tekstowe o podwyższonym związane z przekątną kwadratu  

 
3. Przekątna 

oraz wysokości trójkąta i potrafi go zastosować; równobocznego, znając jego stopniu trudności związane lub wysokością trójkąta  
 równobocznego i potrafi te • umie obliczyć długość boku wysokość; z przekątną kwadratu lub równobocznego;  
 

kwadratu. Wysokość 
 

 wzory zastosować; lub pole kwadratu, znając • umie rozwiązać zadania wysokością trójkąta   
 

trójkąta 
  

  długość jego przekątnej; tekstowe związane z przekątną równobocznego;   
 

równobocznego. 
   

  • umie rozwiązać zadania kwadratu lub wysokością    
      

   tekstowe związane z przekątną trójkąta równobocznego;    

   kwadratu lub wysokością     

   trójkąta równobocznego;     
        

   • zna zależności między • umie rozwiązać zadania • umie rozwiązać zadania   

 
4. Trójkąty 

 bokami i kątami trójkąta o tekstowe wykorzystujące tekstowe o podwyższonym   
  

kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, zależności między bokami i stopniu trudności 
  

 
o kątach 90°, 45°, 45° 

   

  
30°, 60° oraz umie rozwiązać kątami trójkąta o kątach 90°, wykorzystujące zależności 

  

 

oraz 90°, 30°, 60°. 
   

  trójkąt; 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°. między bokami i kątami   
     

     trójkąta o kątach 90°, 45°, 45°   

     oraz 90°, 30°, 60°.   
  • umie odczytać odległość • umie wyznaczyć środek • umie obliczyć długości boków • umie rozwiązać zadania   

 
5. Odcinki 

między dwoma punktami odcinka; wielokąta leżącego w układzie tekstowe wykorzystujące   
 

o równych odciętych lub 
 

współrzędnych; obliczanie długości odcinków 
  

 
w układzie 

   

 
rzędnych; 

 
• umie sprawdzić, czy punkty w układzie współrzędnych; 

  

 

współrzędnych. 
   

   leżą na okręgu lub w kole    
       

    umieszczonym w układzie    

    współrzędnych;    
 6. Dowodzenie • zna podstawowe własności • umie przeprowadzić prosty • umie zapisać dowód, stosując • przeprowadza złożone • przeprowadza skomplikowane  

 w geometrii. figur geometrycznych; dowód; matematyczne symbole; dowody; dowody;  

   Zastosowania matematyki    
 

1. Obliczenia 
• zna pojęcie procentu i umie je • stosuje w prostych zadaniach • umie wykonać obliczenia • umie wykonać obliczenia • zna pojęcie inflacji;  

 
stosować w życiu praktycznym obliczenia procentowe; procentowe w różnych procentowe o podwyższonym • rozwiązuje skomplikowane 

 

 

procentowe. 
 

 (odsetki, stan konta, podatek  sytuacjach praktycznych; stopniu trudności w różnych zadania praktyczne, stosując  
    

  VAT, cena brutto, cena netto);   sytuacjach praktycznych; obliczenia procentowe;  
 2. Czytanie • zna i rozumie pojęcie • analizuje i interpretuje • umie porównać,    

 diagramów i diagramu i wykresu oraz umie informacje odczytane z przeanalizować i     



 

 

 
odczytywanie 

odczytywać z nich informacje; diagramu i wykresu;  zinterpretować informacje    
    

odczytane z różnych 
   

 

wykresów. 
      

    diagramów i wykresów;    
        

   Graniastosłupy i ostrosłupy    
  • zna pojęcia graniastosłupa • umie obliczyć pole   • umie rozwiązać zadania • rozwiązuje złożone  zadania  

  prostego i prawidłowego i ich powierzchni i objętość   tekstowe związane z długością dotyczące graniastosłupów,  

  budowę oraz wzory na graniastosłupa na podstawie   odcinków, polem powierzchni wykorzystując własności  

  obliczanie pola powierzchni narysowanej jego siatki;   i objętością graniastosłupa; trójkątów prostokątnych;  

  i objętości; • umie rozwiązać zadania      

 
1. Pole powierzchni 

• potrafi obliczyć pola tekstowe związane z objętością      
 

i objętości graniastosłupów; i polem powierzchni 
     

 
i objętość 

     

  
graniastosłupa; 

     

 

graniastosłupa. 
      

  • umie obliczyć długość      
        

   odcinka w graniastosłupie,      

   korzystając      

   z twierdzenia Pitagorasa oraz      

   z własności trójkątów      

   prostokątnych o kątach 90°,      

   45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°;      
  • zna pojęcia związane z • umie obliczyć sumę długości  • umie rozwiązać zadania • umie rozwiązać zadania • rozwiązuje złożone  zadania  

  ostrosłupem, potrafi go krawędzi ostrosłupa;  tekstowe związane z polem tekstowe związane z długością dotyczące ostrosłupów,  

  nazywać;   powierzchni ostrosłupa; odcinków, polem powierzchni i wykorzystując własności  

  • zna pojęcie pola powierzchni    objętością ostrosłupa; trójkątów prostokątnych;  

  ostrosłupa i potrafi obliczyć       

 2. Rodzaje pole;       

 ostrosłupów. Siatki. • rozumie zasadę kreślenia       

 Pole powierzchni. siatki;       

  • umie określić liczbę       

  wierzchołków, krawędzi i ścian       

  ostrosłupa;       

  • umie rysować ostrosłup w       

  rzucie równoległym;       

    Symetrie    
  • zna pojęcie punktów • umie określić własności  • umie wykreślić oś symetrii, • umie rozwiązywać zadania   

  symetrycznych względem punktów symetrycznych;  względem której figury są tekstowe o podwyższonym   

  prostej oraz umie wykreślić   symetryczne; stopniu trudności związane   

  takie punkty;   • stosuje własności punktów z symetrią względem prostej;   

 1. Symetria względem • umie rozpoznawać figury   symetrycznych w zadaniach;    

 prostej. symetryczne względem prostej   • umie rozwiązywać zadania    

  oraz potrafi je rysować;   tekstowe związane z symetrią    

     względem prostej;    
 

2. Oś symetrii figury. 
• zna pojęcie osi symetrii • umie narysować oś symetrii  • umie wskazać wszystkie osie    

 figury, potrafi podać przykład figury;  symetrii figury;    
      

  figur osiowosymetrycznych;        



 

 

 
3. Symetralna 

• zna pojęcie symetralnej • rozumie pojęcie symetralnej • umie dzielić odcinek na • wykorzystuje własności  
 odcinka i umie ją konstruować; odcinka i jej własności; parzyście wiele równych symetralnej odcinka  
 

odcinka. 
 

   części; w zadaniach;  
     
       

  • rozumie pojęcie dwusiecznej  • umie dzielić kąt na parzyście • wykorzystuje własności  

 4. Dwusieczna kąta. kąta, jej własności i umie ją  wiele równych części; dwusiecznej kąta w zadaniach;  

  konstruować;     
  • zna pojęcie punktów • umie podać własności • umie wykreślić środek • umie rozwiązywać zadania  

  symetrycznych względem punktów symetrycznych; symetrii, względem którego tekstowe o podwyższonym  

  punktu i potrafi wykreślić  punkty są symetryczne; stopniu trudności związane  

 5. Symetria względem punkt symetryczny do danego;  • umie rozwiązywać zadania z symetrią środkową;  

 punktu. • umie rozpoznawać figury  tekstowe związane z symetrią   

  symetryczne względem punktu;  środkową;   

  • umie rysować figury     

  w symetrii środkowej;     
  • zna pojęcie środka symetrii  • umie rysować figury • stosuje własności figur  

  figury i potrafi go wskazać;  posiadające więcej niż jeden środkowosymetrycznych  

 6. Środek symetrii • umie rysować figury  środek symetrii w zadaniach o podwyższonym  

 figury. posiadające środek symetrii;  • stosuje własności figur stopniu trudności;  

    środkowosymetrycznych   

    w zadaniach;   

   Koła i okręgi   
  • zna i stosuje wzór na • umie wyznaczyć promień lub • rozumie sposób wyznaczenia • umie rozwiązać zadania • rozwiązuje nietypowe zadania 

  obliczanie długości okręgu średnicę okręgu, znając jego liczby  ; tekstowe o podwyższonym o kołach i okręgach; 

  i pola powierzchni koła; długość lub pole powierzchni • umie rozwiązać zadania stopniu trudności związane  

 1. Liczba  . Długość • umie obliczyć pole pierścienia koła; tekstowe związane z długością z długością okręgu;  

 okręgu. Pole koła. kołowego, znając promienie  okręgu i polem powierzchni   

  lub średnice kół  koła;   

  ograniczających pierścień  • umie obliczyć pole   

  • zna liczbę  ;  nietypowej figury, stosując   

    wzór na pole koła;   

   Rachunek prawdopodobieństwa   
  • zna pojęcie zdarzenia • umie opisać wyniki  • umie obliczyć liczbę • umie obliczyć liczbę 

  losowego i potrafi określić doświadczeń losowych lub  możliwych wyników stosując możliwych wyników stosując 

  zdarzenia losowe przedstawić je za pomocą  własne metody w trudniejszych własne metody w nietypowych 

 1. Ile jest możliwości? w doświadczeniu; tabeli;  przykładach; przykładach; 

   • umie obliczyć liczbę    

   możliwych wyników stosując    

   własne metody;    
  • zna wzór na obliczanie • umie obliczyć  • umie obliczyć • oblicza prawdopodobieństwo 

 
2. Obliczanie 

prawdopodobieństwa i go prawdopodobieństwo zdarzenia  prawdopodobieństwo zdarzenia nietypowych zdarzeń; 
 

stosuje; składającego się z dwóch 
 

składającego się z dwóch 
 

 

prawdopodobieństwa. 
  

    



 

 

   
wyborów; 

 
wyborów w trudniejszych 

 

     przykładach;   
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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.      
       

Plan wynikowy   3    



 

 

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). 
            



 

 

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.     
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     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.  
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     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 

• N
r 

• le
kcji 

• Temat 

• w 
podręczniku 

• Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

• Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

• Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

• Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

• Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

•  

• P
P 

• 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 



 

 

• Wymagania podstawowe • Wymagania ponadpodstawowe 

• N
r 

• le
kcji 

• Temat 

• w 
podręczniku 

• Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

• Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

• Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

• Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

• Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

•  

• P
P 

• 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 

• 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 



 

 

• Wymagania podstawowe • Wymagania ponadpodstawowe 

• N
r 

• le
kcji 

• Temat 

• w 
podręczniku 

• Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

• Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

• Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

• Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

• Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

•  

• P
P 

• 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 

• 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 
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• Dopełniające  

(bardzo dobry)  
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Uczeń: 

•  

• P
P 

• 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 

• 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 
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•  

• P
P 

• 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 

• 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 

• 1
6 

• 13. Podsumowanie działu Wędrujemy po Polsce 
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• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

• DZIAŁ II. POZNAJEMY KRAJOBRAZY PRZEKSZTAŁCONE 

• 1
8 

• 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 

• 1
9 

• 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 

• 2
0 

• 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 
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1 

• 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 

• 2
2 

• 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 

• 2
3 

• 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 • 2

4 
• 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 

• 2
5 

• 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 
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• 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 

• 2
7 

• 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 

• 2

8 

• 22. Podsumowanie działu: Poznajemy krajobrazy przekształcone 

• 2

9 

• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

DZIAŁ III. BADAMY WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ 

• 3
0  

• 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 

• 1
0.1, 

• 1
0.7 
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1 

• 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 

• 1
0.7, 

• 1
0.8 

• 3
2 

• 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 

• 1
0.7, 

• 1
0.8 
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3 

• 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 

• 1
0.1, 

• 1
0.2 

• 3
4 

• 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 

• 1
0.5 
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• 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 

• 1
0.3 

• 3
6 

• 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 

• 1
0.4 
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• 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 

• 1
0.2, 

• 1
0.3, 

• 1
0.4, 

• 1
0.5 

• 3
9 

• 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 

• 1
0.6 

• 4
0 

• 30. Podsumowanie działu: Badamy właściwości ciał 

• 4
1 

• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

• DZIAŁ IV. POZNAJEMY TAJEMNICE ZJAWISK ŚWIETLNYCH 
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• 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 

• 1
1.4 

• 4
3 

• 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 

• 1
1.5 

• 4
4 

• 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 
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6 

• 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 

• 1
1.4, 

• 1
1.5 

• 4
7 

• 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 

• 4

8 

• 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 

• 4

9 

• 36. Podsumowanie działu: Poznajemy tajemnice zjawisk świetlnych 

• 5

0 

• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

• DZIAŁ V. ODKRYWAMY ŚWIAT DŹWIĘKÓW WOKÓŁ NAS 
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• 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 

• 5

2 

• 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 

• 5

3 

• 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 
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• 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 

• 5

5 

• 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 

• 5
6 

• 41. Podsumowanie działu Odkrywam świat dźwięków 

• 5
7 

• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

• DZIAŁ VI. POZNAJEMY ORGANIZM CZŁOWIEKA I JEGO DZIAŁANIE 
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• 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 

• 5

9 

• 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 

• 6

0 

• 6

1 

• 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 
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• 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 

• 6

3 

• 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 

• 6

4 

• 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 
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6 

• 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 

• 6

7 

• 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 

• 6

8  

• 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 
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• 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 

• 7

0 

• 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 

• 7

1 

• 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 

• 7

2 

• 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 

• 7
3 

• 53. Podsumowanie działu: Poznajemy organizm człowieka i jego działanie 
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• DZIAŁ VII. POZNAJEMY ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA 

• 7
5 

• 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 

• 7
6 

• 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 

• 7
7 

• 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 
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• 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 

• 7
9 

• 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 

• 8
0 

• 59. Podsumowanie działu: Poznajemy etapy rozwoju człowieka 

• 8
1 

• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

• DZIAŁ VIII. OBSERWUJEMY ZMIANY W ŚRODOWISKU 

• 8
2 

• 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 

zanieczyszczenia 

powietrza w swojej 

okolicy 

• 5
.1, 

• 5
.5 
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• 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 

• 8
4 

• 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 

• 8
5 

• 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 

• 8
6 

• 8
7 

• 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 



 

 

• Wymagania podstawowe • Wymagania ponadpodstawowe 

• N
r 

• le
kcji 

• Temat 

• w 
podręczniku 

• Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

• Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

• Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

• Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

• Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

•  

• P
P 

• 8
8 

• 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 

• 8
9 

• 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 

• 9
0 

• 9
1 

• 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 

• 9
2 

• 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 



 

 

• Wymagania podstawowe • Wymagania ponadpodstawowe 

• N
r 

• le
kcji 

• Temat 

• w 
podręczniku 

• Konieczne 

(dopuszczający) 

 Uczeń: 

• Podstawowe 

(dostateczny)  

Uczeń: 

• Rozszerzające  

(dobry)  

Uczeń: 

• Dopełniające  

(bardzo dobry)  

Uczeń: 

• Wykraczające  

(celujący)  

Uczeń: 

•  

• P
P 

• 9
3 

• 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 

• 9
4 

• 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 

• 9
5 

• 69. Podsumowanie działu: Obserwujemy zmiany w środowisku 

• 9
6 

• Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE – KLASA VI 

Nr 

lekcji 

Temat  

w podręczniku 

Wymagania podstawowe 

 

Wymagania ponadpodstawowe  

Konieczne Podstawowe Rozszerzające  Dopełniające Wykraczające PP 



 

 

(dopuszczający) 

Uczeń: 

(dostateczny) 

Uczeń: 

(dobry)  

Uczeń: 

(bardzo dobry) 

Uczeń: 

(celujący) 

Uczeń: 

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 

atmosferycznych w ciągu 

roku; 

• na podstawie 

klimatogramu opisuje 

cechy klimatu 

śródziemnomorskiego;  

• lokalizuje na mapie 

państwa europejskie 

leżące nam Morzem 

Śródziemnym; 

• wskazuje cechy 

klimatu korzystne dla 

turystów 

odwiedzających kraje 

śródziemnomorskie; 

• wyjaśnia pojęcie: 

makia  

 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

rośliny przystosowały się 

do klimatu 

śródziemnomorskiego;  

• charakteryzuje krajobraz 

śródziemnomorski; 

• opisuje działalność 

wulkanów i ich skutki 

• wyjaśnia, dlaczego 

w rejonie 

śródziemnomorskim 

nie padają deszcze 

7.7 



 

 

• wymienia po 2−3 gatunki 

roślin i zwierząt 

śródziemnomorskich 

• rozpoznaje gatunki 

roślin i zwierząt, które 

można spotkać w strefie 

śródziemnomorskiej 

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; 

• na podstawie opisów 

rozpoznaje państwa 

sąsiadujące z Polska; 

• na podstawie map 

krajobrazowych opisuje 

• na podstawie map 

tematycznych 

charakteryzuje 

poznane państwa 

Europy: położenie, 

• wyznacza trasę wycieczki 

po Europie zgodnie z 

instrukcją 

• planuje trasę rejsu 

rzekami od Morza 

Bałtyckiego do 

Morza Czarnego; 

 



 

 

• wymienia walory 

krajobrazu 

śródziemnomorskiego i 

alpejskiego 

krajobrazy wybranych 

państw 

 

różnorodność 

krajobrazów, atrakcje 

turystyczne 

• 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; 

• pokazuje półkulę 

północną i południową 

• 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 



 

 

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 

pracy Mikołaja 

Kopernika; 

• opisuje założenia 

heliocentrycznej teorii 

Mikołaja Kopernika 

• wyjaśnia pojęcia: 

gwiazda, planeta, 

gwiazdozbiór; 

• odróżnia geocentryczną 

i heliocentryczną teorie 

budowy Wszechświata 

 

• wskazuje różnice 

między gwiazdami a 

planetami; 

• parafrazuje 

powiedzenie o 

Mikołaju Koperniku:  

Wstrzymał Słońce, ruszył 

Ziemię, polskie go 

wydało plemię 

 

• ocenia rolę odkrycia 

Mikołaja Kopernika 

• prezentuje na forum 

klasy informacje o 

różnych dziedzinach 

działalności 

Mikołaja Kopernika 

11.3 

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; 

• na podstawie 

planiglobów opisuje 

oświetlenie Ziemi przez 

Słońce w dniach 

równonocy; 

• wymienia trzy 

następstwa ruchu 

obiegowego Ziemi;  

• na podstawie 

planiglobów opisuje 

• wyjaśnia, dlaczego w 

Polsce dni są dłuższe 

latem na północy, a zimą 

na południu kraju; 

• oblicza różnice 

długości dni między 

wybranymi 

miejscowościami w 

Polsce 

11.8 



 

 

• podaje drogę i czas 

obiegu Ziemi wokół 

Słońca; 

• wskazuje pory roku jako 

skutek ruchu obrotowego 

Ziemi 

• podaje daty rozpoczęcia 

kalendarzowych pór rok 

i miejsca górowania 

Słońca w zenicie w tych 

dniach 

oświetlenie Ziemi 

przez Słońce w 

dniach przesileń 

  

• wyjaśnia zależność 

między ruchem 

obiegowym Ziemi a 

rokiem przestępnym 

 

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; 

• odczytuje na mapie 

nazwy największych 

pustyń na kuli 

ziemskiej;  

• opisuje warunki 

klimatyczne strefy 

pustyń gorących;  

• wyjaśnia zależności 

między warunkami 

klimatycznymi a 

• przedstawia w 

formie graficznej 

lub multimedialnej 

informacje o 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 



 

 

 • wymienia kontynenty na 

których występują 

pustynie;  

• odczytuje z wykresu 

temperaturę powietrza i 

wielkość opadów 

atmosferycznych w 

strefie pustyń 

 

• opisuje zmiany pogody 

w ciągu doby na 

pustyniach gorących; 

• na podstawie zdjęć 

opisuje krajobraz 

pustyni 

• na podstawie zdjęć 

rozróżnia krajobrazy 

pustyń: kamienistej, 

żwirowej i 

piaszczystej 

 

tworzeniem się różnych 

krajobrazów pustynnych;  

• definiuje pojęcia: ued, 

rzeka epizodyczna 

wybranej pustyni 

gorącej: położenie, 

warunki 

klimatyczne, 

rodzaje krajobrazów 

41 32. W poszukiwaniu 

życia na pustyni  

 

• wymienia 2−3 przykłady 

charakterystycznych 

organizmów żyjących na 

pustyni gorącej; 

• omawia przystosowania 

wielbłąda do życia na 

pustyni 

• rozpoznaje na zdjęciach 

charakterystyczne 

zwierzęta pustyni; 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

temperatura powietrza 

wpływa na zachowania 

zwierząt pustynnych w 

ciągu doby 

 

• na wybranych 

przykładach omawia 

przystosowania roślin 

pustynnych do 

przetrwania wysokiej 

temperatury oraz 

długich okresów bez 

wody 

• 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 

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 

• 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 

• 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 



 

 

poszczególnych porach 

roku 

 

sawanny parkowej i 

ciernistej 

 

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; 

• pokazuje na mapie kolej 

transsyberyjską 

• wymienia rdzennych 

mieszkańców tajgi 

syberyjskiej;  

• opisuje, w jaki sposób 

potrafią przetrwać 

trudne warunki 

 

• wymienia surowce 

mineralne 

eksploatowane w 

tajdze syberyjskiej; 

• wyjaśnia, dlaczego 

wzdłuż linii 

transsyberyjskiej 

powstały miasta 

• opisuje przystosowania 

mieszkańców do 

warunków klimatycznych 

w tajdze; 

• opisuje, w jaki sposób 

ludność wykorzystuje 

naturalne zasoby tajgi 

 

• przedstawia na 

forum klasy 

program wycieczki 

koleją 

transsyberyjską: 

termin, długość 

trasy, krajobrazy i 

miasta zwiedzane  

13.1, 

13.2, 

13.3, 

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 

• rozpoznaje typowe 

rośliny i zwierzęta 

tundry; 

• wyjaśnia, dlaczego w 

tundrze spotykamy 

dużo porostów; 

• uzasadnia, dlaczego 

obszary tundry są 

bezleśne; 

• wyszukuje 

informacje na temat 

budowy porostów; 

13.1, 

13.2, 

13.3, 

13.4 



 

 

 charakterystycznych dla 

strefy tundry; 

• wyjaśnia, dlaczego 

zwierzęta i rośliny mogą 

przetrwać w zimnej 

tundrze;  

• określa przystosowania 

renifera do życia w 

warunkach panujących w 

tundrze 

 

• wymienia po 2 

przykłady 

przystosowań roślin i 

zwierząt do życia w 

tundrze; 

• uzasadnia, dlaczego 

tundra jest nazywana 

królestwem renifera i 

chrobotka 

 

• porównuje 

przystosowania fenka 

i lisa polarnego; 

• uzasadnia, dlaczego 

renifery i karibu 

odbywają dalekie 

wędrówki 

• charakteryzuje 

przystosowania 

wybranych gatunków 

zwierząt do życia w 

tundrze 

•  omawia znaczenia 

porostów w 

przyrodzie 

 

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 

• lokalizuje na mapie lub 

globusie występowanie 

wybranych krajobrazów 

• odczytuje informacje z 

map tematycznych: 

klimatycznych, 

krajobrazowych;  

• wykonuje obliczenia 

na podstawie danych 

z wykresu – 

klimatogramu; 

• uzasadnia, dlaczego w 

strefie zimnej panują 

niskie temperatury; 

• przeprowadza 

doświadczenie, 

analizuje wyniki i 

formułuje 

13.4 



 

 

umiarkowanej i 

zimnej 

strefy umiarkowanej i 

zimnej;              

• określa warunki 

panujące na stepach, w 

tajdze, tundrze i pustyni 

lodowej 

• określa przystosowania 

zwierząt do życia w 

strefie zimnej 

• doświadczalnie bada 

wpływ temperatury na 

glebę i organizmy 

roślinne 

• porównuje 

przystosowania zwierząt 

żyjących w różnych 

strefach 

samodzielnie 

wnioski 

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 2−3 przykłady 

działań na rzecz ochrony 

ginącej przyrody 

 

 

•  wymienia 

organizacje 

ekologiczne 

działające na rzecz 

ochrony przyrody; 

• wymienia przykłady 

kampanii i innych 

akcji tych organizacji 

• uzasadnia potrzebę 

podejmowania 

działań o zasięgu 

lokalnym i globalnym 

w celu ratowania 

ginącej przyrody; 

• wymienia korzyści 

wynikające z 

międzynarodowej 

współpracy w celu 

ochrony przyrody 

• wyjaśnia na czym polega 

ekorozwój; 

• wymienia przykłady 2−3 

międzynarodowych 

umów dotyczących 

ochrony przyrody 

podpisanych prze Polskę 

• proponuje działania 

w skali globalnej na 

rzecz ochrony 

ginących 

krajobrazów świata 

5.3 

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 

wielokrotności i 

podwielokrotności 

jednostki masy; 

• dokonuje zamiany 

jednostek masy; 

• określa zależność 

masy od rodzaju 

substancji; 

• wyjaśnia wpływ budowy 

wewnętrznej substancji 

na jej masę; 

• wyznacza masę ciał; 

• wyznacza ciężar ciał; 

• porównuje masy 

ciał; 

• wyjaśnia, że masa 

ciała jest wielkością 

niezmienną (nie 

6.2 



 

 

• wymienia przyrządy 

służące do wyznaczania 

masy 

• przyporządkowuje 

rodzaj wagi do 

wyznaczanej masy; 

• definiuje ciężar ciała 

• określa zależność 

między masą a 

ciężarem 

 

• porządkuje ciała ze 

względu na ich masę 

 

zależy od 

grawitacji); 

• wyjaśnia, od czego 

zależy ciężar ciała 

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; 

• 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 



 

 

• podaje przykłady 

topnienia i 

rozpuszczania 

występujące w 

przyrodzie 

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; 

• określa tor ruchu; 

• odróżnia ruch 

prostoliniowy od 

krzywoliniowego 

• dostrzega 

powszechność ruchu w 

przyrodzie; 

• podaje przykłady 

układów odniesienia; 

• określa ruch jako 

zmianę położenia 

względem układu 

odniesienia; 

• wskazuje ruch 

prostoliniowy i 

krzywoliniowy 

• wyjaśnia, na czym 

polega względność 

ruchu; 

• wyjaśnia na 

przykładach, kiedy 

ciało znajduje się w 

ruchu, a kiedy w 

spoczynku względem 

ciał przyjętych za 

układ odniesienia; 

• opisuje tor ruchu 

niektórych obiektów 

we Wszechświecie 

• opisuje różne rodzaje 

ruchów; 

• analizuje obserwowane 

sytuacje w swoim 

otoczeniu i wskazuje 

ciała będące w ruchu i 

spoczynku względem 

różnych układów 

odniesienia; 

• rysuje tor ruchu dla 

prostych przykładów 

obserwowanych ruchów 

• planuje sposób 

przedstawienia 

ruchu ciał 

poruszających się 

po torze prostym i 

krzywoliniowym; 

• podaje przykłady 

względności ruchu 

we Wszechświecie 

15.1 

76 57. Prędkość 

poruszania się ciał 

 

• podaje określenie drogi; 

• wymienia jednostki w 

jakich wyraża się drogę; 

• wymienia jednostki 

czasu; 

• wyjaśnia różnicę 

między torem ruchu a 

drogą; 

• podaje, jakie są 

jednostki drogi i czasu 

(w układzie SI); 

• interpretuje prędkość 

jako drogę przebytą w 

jednostce czasu; 

• wyznacza prędkość na 

podstawie pomiaru 

drogi i czasu; 

• wyjaśnia różnicę między 

prędkością chwilową a 

średnią; 

• określa wielkości 

charakteryzujące 

prędkość; 

• planuje 

doświadczalne 

wyznaczenie 

prędkości 

poruszania się 

dowolnego obiektu, 

np. samochodu − 

15.2 



 

 

• nazywa przyrządy 

służące do pomiaru drogi 

i czasu; 

• podaje określenie 

prędkości; 

• wymienia 

prędkościomierz jako 

przyrząd do pomiaru 

prędkości 

• dokonuje pomiaru drogi 

i czasu; 

• posługuje się pojęciem 

prędkość; 

• wymienia jednostki w 

jakich wyrażana jest 

prędkość 

• porównuje prędkości 

obiektów 

obserwowanych w 

swoim otoczeniu 

• wyznacza doświadczalnie 

prędkość swojego ruchu, 

np. marszu 

 

zabawki, toczącej 

się piłki 

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 

zaobserwowane w 

najbliższym otoczeniu 

• wskazuje rolę tarcia w 

poruszaniu się 

pojazdów i ludzi; 

• opisuje wpływ siły 

tarcia na drogę 

hamowania pojazdów; 

• podaje przykłady 

wykorzystania oporów 

ruchu przez człowieka 

• wymienia sposoby 

zmniejszania i 

zwiększania tarcia 

oraz oporów ośrodka; 

• wyjaśnia wpływ masy 

poruszającego się 

pojazdu na długość 

drogi hamowania 

• wykazuje doświadczalnie 

zależność oporu wody od 

kształtu poruszającego 

się ciała; 

• opisuje zasady 

stosowania opływowych 

kształtów różnych 

obiektów na poruszanie 

się ich na lądzie, w 

powietrzu i w wodzie 

• wyjaśnia, w jaki 

sposób ludzie 

korzystają z 

występowania 

oporów ośrodka 

(np.: wiatraki, 

młyny); 

• wyjaśnia zasadność 

stosowania łożysk 

15.3 

80 60. Ruch i opory 

ruchu w sporcie 

• dostrzega wpływ oporów 

ruchu na uprawianie 

różnych dyscyplin 

sportowych; 

• wymienia dyscypliny 

sportu, w których 

• rozróżnia korzystne i 

niekorzystne 

występowanie oporów 

ruchu w sporcie; 

• wyjaśnia znaczenie 

oporów ruchu w 

• wyjaśnia na 

przykładach, kiedy 

tarcie i opory ośrodka 

są korzystne, a kiedy 

niepożądane; 

• analizuje znaczenie 

występowania oporów 

ruchu w sportach i 

proponuje sposoby ich 

zmniejszania; 

• opisuje dyscypliny 

sportowe, w których 

opory ruchu są w 

pewnych etapach 

ruchu korzystne, a 

w innych 

15.3 



 

 

występuje opór 

powietrza, wody lub 

tarcie 

uzyskaniu dobrych 

wyników podczas 

zawodów sportowych 

• porównuje 

występowanie 

znaczenia oporów 

ruchu w różnych 

dyscyplinach 

sportowych 

• ocenia konieczność 

łączenia zmian oporów 

ruchu w celu uzyskania 

jak najlepszych wyników 

sportowych z 

bezpieczeństwem 

zawodników 

niekorzystne, np. 

żeglarstwo, skoki 

narciarskie 

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; 

• wskazuje na schemacie 

lub modelu główne 

elementy tych układów; 

• wyjaśnia, na czym 

polega proces wentylacji 

płuc, wymiany gazowej 

oraz trawienia i 

• omawia współdziałanie 

układu krwionośnego, 

pokarmowego i 

oddechowego oraz 

• wyszukuje 

informacje na temat 

najgroźniejszych dla 

III. 

1.2, 

1.6, 

8.1, 



 

 

• 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 

• 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 

 

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 

układu mięśniowego i 

kostnego; 

• wyjaśnia, na czym 

polega proces 

oddychania zachodzący 

w komórkach 

organizmu człowieka; 

• wymienia produkty i 

substraty tego procesu 

 

 

człowieka chorób 

XXI wieku; 

• ocenia zagrożenia 

dla zdrowia 

człowieka związane 

z rozwojem 

cywilizacji 

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; 

• opisuje krajobraz Tatr;  • prezentuje trasę 

wycieczki po 

Polsce, poleca 

7.1, 

7.2, 

7.3, 



 

 

• 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 

• odróżnia krajobrazy 

naturalne i 

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 

 

• charakteryzuje 

krajobrazy wyżyn 

Polski; 

• 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 

7.5, 

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;  

• 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  



 

 

• demonstruje ruch 

obrotowy i obiegowy 

Ziemi;  

• 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; 

• wyjaśnia zasadę 

działania termometru 

cieczowego; 

• wyjaśnia znaczenie 

zastosowania ciał 

dobrze i słabo 

• opisuje rozszerzalność 

temperaturową cieczy i 

gazów na podstawie 

drobinowej budowy 

materii; 

• opisuje zastosowanie 

substancji ze względu na 

• analizuje 

wykorzystanie 

rozszerzalności cieplnej 

w życiu codziennym; 

• opisuje oddziaływanie 

między ciałami 

naelektryzowanymi; 

• opisuje sposób 

przeprowadzenia 

doświadczeń 

wykazujących 

oddziaływania 

elektryczne, 

3.8, 

3.9, 

6.3, 

6.4, 

6.5, 

10.2, 

10.5, 



 

 

• podaje przykłady ciał 

wykonanych z substancji 

kruchych, plastycznych i 

sprężystych; 

• wymienia rodzaje 

oddziaływań; 

• wymienia elementy, z 

których jest zbudowany 

prosty obwód 

elektryczny; 

• opisuje budowę magnesu 

przewodzących ciepło 

w życiu codziennym; 

• omawia sposób 

elektryzowania się ciał; 

• wymienia warunki jakie 

musi spełniać obwód 

elektryczny, aby mógł 

popłynąć w nim prąd 

elektryczny; 

• opisuje oddziaływanie 

między magnesami 

ich właściwości (kruche, 

plastyczne i sprężyste); 

• opisuje sposób 

oddziaływania ciał 

naelektryzowanych na 

inne ciała; 

• rysuje prosty obwód 

elektryczny; 

• wyjaśnia budowę 

kompasu i zasadę jego 

działania 

• wyjaśnia 

oddziaływanie 

magnesu z polem 

magnetycznym Ziemi; 

• opisuje czynniki 

zakłócające wskazania 

kompasu 

magnetyczne i 

grawitacyjne; 

• planuje 

doświadczalne 

wykazanie 

czynników 

wpływających na 

zakłócenia wskazań 

kompasu 

10.7, 

10.8 

 

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 
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Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte  

na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
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• 1. Biologia 

jako nauka 
• Uczeń: 

• określa przedmiot badań 
biologii jako nauki 

• podaje przykłady 
dziedzin biologii 

• wymienia dziedziny 
biologii zajmujące się 
budową                                        
i funkcjonowaniem 
człowieka 

• wymienia źródła 
wiedzy biologicznej 

• Uczeń: 

• korzysta                                       
z poszczególnych źródeł 
wiedzy 

• opisuje cechy 
organizmów żywych 

• Uczeń: 

• posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy 
biologicznej podczas 
rozwiązywania problemów 

• rozróżnia próby kontrolną 
i badawczą 

• Uczeń: 

• charakteryzuje wybrane 
dziedziny biologii 

• przedstawia metody badań 
stosowanych w biologii 

• Uczeń: 

• wyszukuje                                      
i krytycznie analizuje 
informacje 
• z różnych źródeł 
dotyczące różnych dziedzin 
biologii 



 

 

• 2. Komórkowa 
budowa organizmów 

• wskazuje komórkę jako 
podstawową jednostkę 
organizacji życia 

• wymienia elementy budowy 
komórek: roślinnej, 
zwierzęcej, grzybowej 

• i bakteryjnej 

• obserwuje preparaty 
przygotowane przez 
nauczyciela 

• wymienia funkcje 
poszczególnych struktur 
komórkowych 

• posługuje się mikroskopem 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste preparaty 
mikroskopowe 

• z pomocą nauczyciela 
rysuje obraz widziany 
pod mikroskopem 

• odróżnia pod mikroskopem, 
na schemacie, zdjęciu 
• lub na 
podstawie opisu 
poszczególne elementy 
budowy komórki 

• samodzielnie 
wykonuje proste 
preparaty 
mikroskopowe 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rysuje obraz 
widziany pod mikroskopem 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych elementów 
komórki 

• porównuje budowę różnych 
komórek 

• omawia budowę                          
i funkcje struktur 
komórkowych 

• analizuje różnice 
między poszczególnymi 
typami komórek 

• wyciąga wnioski 
dotyczące komórkowej 
budowy organizmów                 
na podstawie obserwacji 
preparatów 

• wykonuje preparaty 
mikroskopowe, ustawia 
ostrość obrazu 

• za pomocą śrub: 

• makro- i 
mikrometrycznej, 
samodzielnie rysuje obraz 
widziany pod mikroskopem 

• wykonuje przestrzenny 
model komórki z dowolnego 
materiału 

• analizuje różnice 
między poszczególnymi 
typami komórek oraz 
wykazuje związek ich 
budowy z pełnioną 
funkcją 

• samodzielnie wykonuje 
preparaty mikroskopowe 

• sprawnie posługuje 
się mikroskopem 

• dokładnie rysuje obraz 
widziany pod mikroskopem 
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 • 3. Hierarchiczna                    
budowa organizmów. 
Tkanki zwierzęce 

• wskazuje komórkę jako 
podstawowy element 
budowy ciała 
człowieka 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 

• wymienia podstawowe 
rodzaje tkanek zwierzęcych 

• wyjaśnia, czym jest narząd 

• wymienia układy 
narządów człowieka 

• wymienia rodzaje 
tkanki łącznej 

• określa najważniejsze 
funkcje 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• podaje rozmieszczenie 
przykładowych tkanek 
zwierzęcych w organizmie 

• opisuje podstawowe funkcje 
poszczególnych układów 
narządów 

• charakteryzuje budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• rysuje schemat komórki 
nerwowej i opisuje 
poszczególne elementy 
jej budowy 

• rozpoznaje pod 
mikroskopem 
• lub na ilustracji 
rodzaje tkanek 
zwierzęcych 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych 
układów narządów 

• opisuje rodzaje 
tkanki nabłonkowej 

• charakteryzuje rolę 
poszczególnych 
składników morfotycznych 
krwi 

• opisuje 
hierarchiczną 
budowę organizmu 
człowieka 

• przyporządkowuje tkanki 
do narządów i układów 
narządów 

• analizuje 
hierarchiczną budowę 
organizmu człowieka 

• analizuje związek 
między budową                         
a funkcją 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 

• wykazuje zależność 
między poszczególnymi 
układami narządów 

• tworzy mapę pojęciową 
ilustrującą 
hierarchiczną budowę 
organizmu człowieka 

• 
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• 4. Budowa i 
funkcje skóry 

• wymienia warstwy skóry 

• przedstawia podstawowe 
funkcje skóry 

• wymienia wytwory naskórka 

• z pomocą nauczyciela 
omawia wykonane 
doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• omawia funkcje 
skóry i warstwy 
podskórnej 

• rozpoznaje na ilustracji 
lub schemacie warstwy 
skóry 

• samodzielnie omawia 
wykonane doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• wykazuje na konkretnych 
przykładach związek 
między budową a funkcjami 
skóry 

• opisuje funkcje 
poszczególnych wytworów 
naskórka 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• na podstawie opisu 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje i planuje 
doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 
narządem zmysłu 



 

 

• 5. Higiena i 
choroby skóry 

• wymienia choroby skóry 

• podaje przykłady 
dolegliwości 
skóry 

• omawia zasady 
pielęgnacji skóry 
młodzieńczej 

• opisuje stan zdrowej skóry 

• wskazuje konieczność 
dbania o dobry stan skóry 

• wymienia przyczyny 
grzybic skóry 

• wskazuje metody 
zapobiegania 
grzybicom skóry 

• klasyfikuje rodzaje 
oparzeń i odmrożeń skóry 

• omawia zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy 

• w przypadku oparzeń 

skóry 

• omawia objawy 
dolegliwości skóry 

• wyjaśnia, czym                       
są alergie skórne 

• wyjaśnia zależność między 
ekspozycją skóry na silne 
nasłonecznienie a rozwojem 
czerniaka 

• uzasadnia 
konieczność 
konsultacji lekarskiej 
• w przypadku 
pojawienia się zmian na 
skórze 

• ocenia wpływ promieni 
słonecznych na skórę 

• wyszukuje informacje 

• o środkach 

kosmetycznych 

• z filtrem UV 
przeznaczonych dla 
młodzieży 

• demonstruje zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
oparzeń skóry 

• przygotowuje pytania 

• i przeprowadza 

wywiad 

• z lekarzem                                
lub pielęgniarką na temat 
chorób skóry oraz 
profilaktyki czerniaka                                        
i grzybicy 

• wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na 
temat chorób, profilaktyki 
i pielęgnacji skóry 
młodzieńczej do projektu 
edukacyjnego 
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• 6. Aparat ruchu. 
Budowa szkieletu 

• wskazuje części 
bierną i czynną 
aparatu ruchu 

• podaje nazwy 
wskazanych elementów 
budowy szkieletu 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu szkielet 
osiowy oraz szkielet obręczy 
i kończyn 

• wyjaśnia sposób 
działania części biernej                  
i czynnej aparatu ruchu 

• wskazuje na związek 
budowy kości z ich 
funkcją w organizmie 

• rozpoznaje różne kształty 
kości 

• wyjaśnia związek 
budowy kości z ich 
funkcją w organizmie 

• klasyfikuje podane kości 
pod względem kształtów 

• na przykładzie 
własnego organizmu 
wykazuje związek 
budowy kości 

• z ich funkcją 

• 7. Budowa i 
rola szkieletu 
osiowego 

• wymienia elementy 
szkieletu osiowego 

• wymienia elementy 
budujące klatkę piersiową 

• podaje nazwy odcinków 
kręgosłupa 

• wskazuje na modelu 
lub ilustracji 
mózgo-                                            
i trzewioczaszkę 

• wymienia narządy 
chronione przez klatkę 
piersiową 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu elementy 
szkieletu osiowego 

• wymienia kości 
budujące szkielet 
osiowy 

• charakteryzuje 
funkcje szkieletu 
osiowego 

• wyjaśnia związek budowy 
czaszki z pełnionymi 
przez nią funkcjami 

• omawia rolę chrząstek 

• w budowie klatki 

piersiowej 

• porównuje budowę 
poszczególnych 
odcinków kręgosłupa 

• rozpoznaje elementy 
budowy 
mózgoczaszki                          
i trzewioczaszki 

• analizuje związek 
budowy poszczególnych 
kręgów kręgosłupa                        
z pełnioną przez nie 
funkcją 

• wykazuje związek 
budowy odcinków 
kręgosłupa 

• z pełnioną przez nie 

funkcją 

• 8. Szkielet 
kończyn oraz ich 
obręczy 

• wymienia elementy 
budowy szkieletu 
kończyn oraz ich obręczy 

• wskazuje na modelu                   
lub schemacie kości 
kończyny górnej                           
i kończyny dolnej 

• wymienia rodzaje połączeń 
kości 

• opisuje budowę stawu 

• rozpoznaje rodzaje stawów 

• odróżnia staw zawiasowy 
od stawu kulistego 

• wymienia kości tworzące 
obręcze barkową 

• i miedniczną 

• porównuje budowę 
kończyny górnej i dolnej 

• charakteryzuje połączenia 
kości 

• wyjaśnia związek 
budowy stawu                                        
z zakresem ruchu 
kończyny 

• wykazuje  związek 
budowy szkieletu 
kończyn 
• z funkcjami 
kończyn górnej i dolnej 

• wykazuje związek 
budowy szkieletu obręczy 
kończyn z ich funkcjami 

• charakteryzuje funkcje 
kończyn górnej i dolnej 
oraz  wykazuje  związek 
z funkcjonowaniem 
człowieka w środowisku 



 

 

• 9. Kości – 
elementy składowe 
szkieletu 

• opisuje budowę kości 

• omawia cechy fizyczne kości 

• wskazuje miejsce 
występowania 
szpiku kostnego 

• wymienia 
składniki 
chemiczne kości 

• omawia na podstawie 
ilustracji doświadczenie 
wykazujące skład 
chemiczny kości 

• wykonuje z pomocą 
nauczyciela doświadczenie 
wykazujące skład 
chemiczny kości 

• omawia znaczenie 
składników 
chemicznych kości 

• opisuje rolę szpiku kostnego 

• wykonuje przygotowane 
doświadczenie 
wykazujące skład 
chemiczny kości 

• demonstruje na przykładzie 
cechy fizyczne kości 

• planuje i samodzielnie 
wykonuje doświadczenie 
wykazujące skład 
chemiczny kości 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje i przeprowadza 
doświadczenie ilustrujące 
wytrzymałość kości 

• na złamanie 
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• 10. Budowa 

• i znaczenie 

mięśni 

• wymienia rodzaje 
tkanki mięśniowej 

• wskazuje  położenie 
tkanek mięśniowej 
gładkiej i poprzecznie 
prążkowanej szkieletowej 

• określa funkcje 
wskazanych mięśni 
szkieletowych 

• opisuje cechy 
tkanki mięśniowej 

• z pomocą 
nauczyciela wskazuje 
na ilustracji 
najważniejsze 
mięśnie szkieletowe 

• rozpoznaje mięśnie 
szkieletowe wskazane 
na ilustracji 

• opisuje czynności mięśni 
wskazanych na 
schemacie 

• wyjaśnia, na czym 
polega antagonistyczne 
działanie mięśni 

• omawia warunki 
prawidłowej pracy 
mięśni 

• określa warunki prawidłowej 
pracy mięśni 

• charakteryzuje budowę 
i funkcje mięśni 
gładkich 

• i poprzecznie 

prążkowanych 

• przedstawia negatywny 
wpływ środków 
dopingujących na 
zdrowie człowieka 

• na przykładzie własnego 
organizmu analizuje 
współdziałanie mięśni, 
ścięgien, kości i stawów 
w wykonywaniu ruchów 



 

 

• 11. Higiena i 
choroby aparatu 
ruchu 

• wymienia naturalne 
krzywizny 
kręgosłupa 

• opisuje przyczyny 
powstawania wad postawy 

• wymienia choroby aparatu 
ruchu 

• wskazuje ślad 
stopy z 
płaskostopiem 

• omawia przedstawione 

• na ilustracji wady 

podstawy 

• rozpoznaje przedstawione 
na ilustracji wady postawy 

• opisuje urazy kończyn 

• omawia zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy 
• w przypadku 
urazów kończyn 

• omawia przyczyny chorób 
aparatu ruchu 

• omawia wady budowy stóp 

• rozpoznaje naturalne 
krzywizny 
kręgosłupa 

• wyjaśnia przyczyny 
powstawania wad postawy 

• charakteryzuje zmiany 
zachodzące wraz z wiekiem 
w układzie kostnym 

• określa czynniki 
wpływające na prawidłowy 
rozwój muskulatury ciała 

• wyjaśnia przyczyny                       
i skutki osteoporozy 

• wyszukuje informacje 
dotyczące 
zapobiegania 
płaskostopiu 

• wyjaśnia konieczność 
stosowania 
rehabilitacji                          
po przebytych urazach 

• planuje i demonstruje 
czynności udzielania 
pierwszej pomocy 
• w przypadku 
urazów kończyn 

• analizuje przyczyny 
urazów ścięgien 

• przewiduje skutki 
przyjmowania 
nieprawidłowej postawy 
ciała 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia zapobiegające 
deformacjom kręgosłupa 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia 
rehabilitacyjne 
likwidujące płaskostopie 

• uzasadnia 
konieczność 
regularnych ćwiczeń 
gimnastycznych 
• dla 
prawidłowego 
funkcjonowania aparatu 
ruchu 
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• 12. Pokarm – 
budulec i źródło 
energii 

• wymienia podstawowe 
składniki odżywcze 

• wymienia produkty 
spożywcze zawierające 
białko 

• podaje przykłady pokarmów, 
które są źródłem 
węglowodanów 

• wymienia pokarmy 
zawierające tłuszcze 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia 
wykrywającego obecność 
tłuszczów i skrobi 
• w wybranych 
produktach spożywczych 

• klasyfikuje składniki 
odżywcze na budulcowe 
i energetyczne 

• określa aminokwasy jako 
cząsteczki budulcowe 
białek 

• wskazuje rolę tłuszczów 
w organizmie 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 
wykrywającego obecność 
tłuszczów i skrobi 
• w wybranych 
produktach spożywczych 

• wyjaśnia znaczenie 
składników 
odżywczych                       
dla organizmu 

• określa znaczenie 
błonnika w 
prawidłowym 
funkcjonowaniu układu 
pokarmowego 

• uzasadnia 
konieczność 
systematycznego 
spożywania owoców 

• i warzyw 

• porównuje pokarmy 
pełnowartościowe 

• i niepełnowartościowe 
• analizuje etykiety produktów 

spożywczych pod kątem 
zawartości różnych 
składników odżywczych 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela 
doświadczenie 
wykrywające obecność 
tłuszczów i skrobi 
• w wybranych 
produktach spożywczych 

• ilustruje na przykładach 
źródła składników 
odżywczych i wyjaśnia 
ich znaczenie                         
dla organizmu 

• wyjaśnia związek między 
spożywaniem produktów 
białkowych                                        
a prawidłowym wzrostem 
ciała 

• omawia rolę aminokwasów 
egzogennych w organizmie 

• porównuje wartość 
energetyczną 
węglowodanów i tłuszczów 

• wyjaśnia skutki 
nadmiernego spożywania 
tłuszczów 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie 
wykrywające obecność 
tłuszczów i skrobi                         
w wybranych produktach 
spożywczych 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykrywające obecność 
tłuszczów i skrobi w 
wybranych produktach 
spożywczych 

• analizuje zależność 
między rodzajami 
spożywanych pokarmów 
a funkcjonowaniem 
organizmu 



 

 

• 13. Witaminy, 

sole mineralne, 
woda 

• wymienia przykłady 

witamin rozpuszczalnych               
w wodzie 

• i w tłuszczach 

• podaje przykład 
jednej awitaminozy 

• wymienia najważniejsze 
pierwiastki budujące 
ciała organizmów 

• podaje  rolę 
dwóch wybranych 
makroelementów 

• w organizmie 

człowieka 

• wymienia po trzy 
makroelementy 

• i mikroelementy 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia dotyczącego 
wykrywania witaminy C 

• wymienia witaminy 

rozpuszczalne w wodzie 
i w tłuszczach 

• wymienia skutki 
niedoboru witamin 

• wskazuje rolę wody 
w organizmie 

• omawia znaczenie 
makroelementów i 
mikroelementów 

• w organizmie 

człowieka 

• omawia na schemacie 
przebieg doświadczenia 
dotyczącego 
wykrywania witaminy C 

• charakteryzuje rodzaje 

witamin 
• przedstawia rolę i skutki 

niedoboru witamin: A, C, 
B6, B12, B9, D 

• przedstawia rolę i skutki 
• niedoboru 
składników mineralnych: 
Mg, Fe, Ca 

• określa skutki 
niewłaściwej 
suplementacji witamin 

• i składników 

mineralnych 

• na przygotowanym sprzęcie 
i z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
wykrywania witaminy C 

• analizuje skutki niedoboru 
witamin, makroelementów 
i mikroelementów 

• w organizmie 

• przewiduje skutki niedoboru 
wody w organizmie 

• samodzielnie wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
witaminy C 

• wyszukuje informacje 
dotyczące roli 
błonnika w 
prawidłowym 
• funkcjonowaniu 
przewodu pokarmowego 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
• i wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
witaminy C 
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• 14. Budowa i 
rola układu 
pokarmowego 

• wyjaśnia, na czym 
polega trawienie 
pokarmów 

• wymienia rodzaje zębów 
u człowieka 

• wymienia odcinki 
przewodu pokarmowego 
człowieka 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 
doświadczenia badającego 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie                        
na trawienie skrobi 

• opisuje rolę 
poszczególnych rodzajów 
zębów 

• wskazuje odcinki przewodu 
pokarmowego na planszy 
lub modelu 

• rozpoznaje wątrobę 

• i trzustkę na 

schemacie 

• lokalizuje położenie 
wątroby i trzustki we 
własnym ciele 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 
badającego wpływ 
substancji zawartych                     
w ślinie na trawienie skrobi 

• rozpoznaje poszczególne 
rodzaje zębów człowieka 

• wykazuje rolę zębów 

• w mechanicznej 
obróbce pokarmu 

• omawia funkcje 
poszczególnych 
odcinków przewodu 
pokarmowego 

• lokalizuje odcinki 
przewodu pokarmowego                       
i wskazuje odpowiednie 
miejsca 

• na powierzchni 

swojego ciała 

• charakteryzuje funkcje 
wątroby i trzustki 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie 

• na trawienie skrobi 

• omawia znaczenie procesu 
trawienia 

• opisuje etapy 
trawienia pokarmów 
• w poszczególnych 
odcinkach przewodu 
pokarmowego 

• analizuje miejsca 
wchłaniania strawionego 
pokarmu 

• i wody 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji 
zawartych w ślinie                      
na trawienie skrobi 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
• i przeprowadza 
doświadczenie badające 
wpływ substancji zawartych 
w ślinie na trawienie skrobi 

• uzasadnia konieczność 
stosowania zróżnicowanej 
diety dostosowanej 

• do potrzeb organizmu 

• uzasadnia 
konieczność dbałości 
o zęby 



 

 

• 15. Higiena i 
choroby układu 
pokarmowego 

• określa zasady zdrowego 
żywienia 

• wymienia przykłady 
chorób układu 
pokarmowego 

• wymienia zasady 
profilaktyki chorób 
układu pokarmowego 

• według podanego wzoru 
oblicza indeks masy 
ciała 

• wymienia 
przyczyny 
próchnicy zębów 

• wskazuje grupy pokarmów 
w piramidzie zdrowego 
żywienia i aktywności 
fizycznej 

• wskazuje na zależność 
diety od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• układa jadłospis w 
zależności od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• wymienia choroby 
układu pokarmowego 

• analizuje indeks masy 
ciała swój i kolegów, 
wykazuje prawidłowości             
i odchylenia od normy 

• omawia zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy 

• w przypadku 

zakrztuszenia 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęcia wartość 

energetyczna pokarmu 
• wykazuje zależność 

między dietą a czynnikami, 
które 

• ją warunkują 

• przewiduje skutki 
złego odżywiania się 

• wykazuje, że WZW A, 

• WZW B i WZW C 

• są chorobami 
związanymi z higieną 
układu pokarmowego 

• omawia zasady profilaktyki 
choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy, zatrucia 
pokarmowego i raka jelita 
grubego 

• analizuje indeks masy ciała 
w zależności od stosowanej 
diety 

• wykazuje zależność 
między higieną 
odżywiania się                              
a chorobami układu 
pokarmowego 

• demonstruje czynności 
udzielania pierwszej 
pomocy w przypadku 
zakrztuszenia 

• wskazuje zasady 
profilaktyki próchnicy 
zębów 

• wyjaśnia, dlaczego 
należy stosować dietę 
• zróżnicowaną i 
dostosowaną do  potrzeb  
organizmu (wiek, stan 
zdrowia, tryb życia, 
aktywność fizyczna, pora 
roku) 

• układa odpowiednią dietę 
dla uczniów z nadwagą 

• i niedowagą 

• przygotowuje i prezentuje 
wystąpienie w dowolnej 
formie na temat chorób 
związanych z zaburzeniami 
łaknienia i przemiany 
materii 

• uzasadnia konieczność 
badań przesiewowych                   
w celu wykrywania 
wczesnych stadiów raka 
jelita grubego 
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• 16. Budowa i 
funkcje krwi 

• podaje nazwy elementów 
morfotycznych krwi 

• wymienia grupy krwi 

• wymienia składniki 
biorące udział w 
krzepnięciu krwi 

• omawia funkcje krwi 

• wymienia grupy krwi i 
wyjaśnia, co stanowi 

• podstawę ich 

wyodrębnienia 

• wyjaśnia, co to jest 
konflikt serologiczny 

• omawia znaczenie krwi 

• charakteryzuje elementy 
morfotyczne krwi 

• omawia rolę hemoglobiny 

• przedstawia społeczne 
znaczenie krwiodawstwa 

• przewiduje skutki 
konfliktu serologicznego 

• omawia zasady 
transfuzji krwi 

• wyjaśnia 
mechanizm 
krzepnięcia krwi 

• rozpoznaje elementy 
morfotyczne krwi 
• na podstawie 
obserwacji 
mikroskopowej 

• uzasadnia potrzebę 
wykonywania badań 
zapobiegających 
konfliktowi serologicznemu 

• analizuje wyniki 
laboratoryjnego badania 
krwi 

• 17. Krwiobiegi • wymienia narządy 
układu krwionośnego 

• z pomocą nauczyciela 
omawia na podstawie 
ilustracji mały i duży 
obieg krwi 

• omawia funkcje 
wybranego naczynia 
krwionośnego 

• porównuje budowę i funkcje 
żył, tętnic oraz naczyń 
włosowatych 

• opisuje funkcje 
zastawek żylnych 

• porównuje krwiobiegi 
mały i duży 

• opisuje drogę krwi 
płynącej w małym                         
i dużym krwiobiegu 

• rozpoznaje poszczególne 
naczynia krwionośne 

• na ilustracji 

• wykazuje związek 
budowy naczyń 
krwionośnych 

• z pełnionymi 

• przez nie funkcjami 

• analizuje związek 
przepływu krwi                              
w naczyniach 

• z wymianą gazową 

• 18. Budowa 

• i działanie 

serca 

• lokalizuje położenie 
serca we własnym ciele 

• wymienia elementy budowy 
serca 

• podaje prawidłową wartość 
pulsu i ciśnienia zdrowego 
człowieka 

• rozpoznaje elementy 
budowy serca i naczynia 
krwionośnego na schemacie 
(ilustracji z podręcznika) 

• wyjaśnia, czym jest puls 

• opisuje mechanizm 
pracy serca 

• omawia fazy cyklu 
pracy serca 

• mierzy koledze puls 

• wyjaśnia różnicę 
między ciśnieniem 
skurczowym 
• a ciśnieniem 
rozkurczowym krwi 

• wykazuje rolę zastawek 
w funkcjonowaniu 
serca 

• porównuje wartości 
ciśnienia 
skurczowego                           
i rozkurczowego krwi 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wpływ 
wysiłku fizycznego                    
na zmiany tętna i ciśnienia 
krwi 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wysiłku fizycznego 
na zmiany tętna i ciśnienia 
krwi 



 

 

• 19. Higiena i 
choroby układu 
krwionośnego 

• wymienia choroby 
układu krwionośnego 

• omawia pierwszą pomoc 
w wypadku krwawień 

• i krwotoków 

• wymienia przyczyny 
chorób układu 
krwionośnego 

• wymienia czynniki 
wpływające 
korzystnie 
• na funkcjonowanie 
układu krwionośnego 

• analizuje przyczyny 
chorób układu 
krwionośnego 

• charakteryzuje objawy 
krwotoku żylnego 

• i tętniczego 

• wyjaśnia, na czym 
polega białaczka                           
i anemia 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 
• i prawidłowej diety 
dla właściwego 
funkcjonowania układu 
krwionośnego 

• przygotowuje portfolio 
na temat chorób układu 
krwionośnego 

• demonstruje pierwszą 
pomoc w wypadku 
krwotoków 

• wyjaśnia znaczenie 
badań profilaktycznych 
chorób układu 
krwionośnego 

• wyszukuje i prezentuje 

• w dowolnej formie 
materiały edukacyjne 
oświaty zdrowotnej na temat 
chorób społecznych: 
miażdżycy, nadciśnienia 
tętniczego 

• i zawałów serca 

• 20. Układ 

limfatyczny 

• wymienia cechy 
układu limfatycznego 

• wymienia narządy 
układu limfatycznego 

• opisuje budowę układu 
limfatycznego 

• omawia rolę węzłów 
chłonnych 

• opisuje rolę 
układu 
limfatycznego 

• rozpoznaje na 
ilustracji lub 
schemacie narządy 
układu limfatycznego 

• porównuje układ 
limfatyczny z układem 
krwionośnym 
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• 21. Budowa 

• i 
funkcjonowanie 
układu 
odpornościowego 

• wymienia elementy 
układu odpornościowego 

• wymienia 
rodzaje 
odporności 

• przedstawia różnice między 
surowicą a szczepionką 

• wyróżnia odporność swoistą 
i nieswoistą, czynną                           
i bierną, naturalną i sztuczną 

• definiuje szczepionkę 

• i surowicę jako 
czynniki 
odpowiadające za 
odporność nabytą 

• omawia rolę elementów 
układu odpornościowego 

• charakteryzuje rodzaje 
odporności 

• określa zasadę 
działania szczepionki                              
i surowicy 

• wyjaśnia mechanizm 
działania odporności 
swoistej 

• opisuje rodzaje leukocytów 

• odróżnia działanie 
szczepionki                            
od działania surowicy 

• analizuje wykaz szczepień 

• w swojej książeczce 

zdrowia 

• ocenia znaczenie szczepień 

• 22. Zaburzenia 
funkcjo- nowania 
układu 
odpornościowego 

• wymienia czynniki 
mogące wywołać alergie 

• opisuje objawy alergii 

• określa przyczynę choroby 
AIDS 

• wyjaśnia, na czym 
polega transplantacja 
narządów 

• podaje przykłady narządów, 
które można przeszczepiać 

• wyjaśnia sposób 
zakażenia HIV 

• wskazuje drogi 
zakażenia się HIV 

• wskazuje zasady 
profilaktyki AIDS 

• uzasadnia, że alergia jest 
związana                                       
z nadwrażliwością układu 
odpornościowego 

• ilustruje przykładami 
znaczenie 
transplantologii 

• przedstawia znaczenie 
przeszczepów oraz zgody 
na transplantację narządów 
po śmierci 

• 
 

• 
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• 23. Budowa i 
rola układu 
oddechowego 

• wymienia odcinki 
układu oddechowego 

• rozpoznaje na 
ilustracji narządy 
układu oddechowego 

• omawia funkcje elementów 
układu oddechowego 

• opisuje rolę nagłośni 

• na podstawie własnego 
organizmu przedstawia 
mechanizm wentylacji 
płuc 

• wyróżnia drogi oddechowe 
i narządy wymiany 
gazowej 

• wykazuje związek budowy 
elementów układu 
oddechowego z pełnionymi 
funkcjami 

• odróżnia głośnię i nagłośnię 

• demonstruje mechanizm 
modulacji głosu 

• definiuje płuca jako 
miejsce wymiany gazowej 

• wykazuje związek 
między budową a funkcją 
płuc 

• wykonuje z dowolnych 
materiałów model układu 
oddechowego 

• wyszukuje odpowiednie 
metody i bada pojemność 
własnych płuc 



 

 

• 24. Mechanizm 
wymiany 
gazowej 

• wymienia narządy biorące 
udział w procesie 
wentylacji płuc 

• demonstruje na sobie 
mechanizm wdechu 

• i wydechu 

• z pomocą nauczyciela 
omawia doświadczenie 
wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 

• wskazuje różnice w ruchach 
klatki piersiowej i przepony 
podczas wdechu i wydechu 

• przedstawia rolę krwi 
w transporcie gazów 
oddechowych 

• omawia zawartość gazów 
w powietrzu wdychanym 
i wydychanym 

• oblicza liczbę wdechów 

• i wydechów przed 
wysiłkiem fizycznym i po 
nim 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 
wykrywające obecność CO2 

• w wydychanym 
powietrzu 

• wyróżnia  procesy 
wentylacji płuc                             
i oddychania komórkowego 

• opisuje dyfuzję O2 i CO2 

zachodzącą w pęcherzykach 
płucnych 

• wyjaśnia zależność 
między liczbą oddechów 
a wysiłkiem fizycznym 

• na przygotowanym sprzęcie 
samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie wykrywające 
obecność CO2 

• w wydychanym 
powietrzu 

• interpretuje wyniki 
doświadczenia 
wykrywającego CO2 

• w wydychanym 
powietrzu 

• przedstawia 
graficznie zawartość 
gazów 
• w powietrzu 
wdychanym i 
wydychanym 

• analizuje proces wymiany 
gazowej                                     
w płucach i tkankach 

• omawia obserwację 
dotyczącą wpływu 
wysiłku fizycznego                      
na częstość oddechów 

• samodzielnie przygotowuje 
zestaw laboratoryjny 
• i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
obecność CO2 

• w wydychanym 
powietrzu 

• planuje i wykonuje 
obserwację wpływu 
wysiłku fizycznego                     
na częstość oddechów 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 
• i samodzielnie 
przeprowadza doświadczenie 
wykazujące obecność CO2 

• w wydychanym 
powietrzu 
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• 25. 
Oddychanie 
komórkowe 

• definiuje 
mitochondrium jako 
miejsce oddychania 
komórkowego 

• wskazuje ATP jako 
nośnik energii 

• zapisuje słownie równanie 
reakcji chemicznej 
ilustrujące utlenianie 
glukozy 

• określa znaczenie 
oddychania komórkowego 

• zapisuje za pomocą 
symboli chemicznych 
równanie reakcji ilustrujące 
utlenianie glukozy 

• omawia rolę ATP                            
w organizmie 

• wyjaśnia sposób 
magazynowania 
energii w ATP 

• opisuje zależność 
między ilością 
mitochondriów 
• a 
zapotrzebowaniem 
narządów na energię 

• 26. Higiena i 
choroby układu 
oddechowego 

• definiuje kichanie                       
i kaszel jako reakcje 
obronne organizmu 

• wymienia choroby 
układu oddechowego 

• wymienia czynniki 
wpływające na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
oddechowego 

• wskazuje źródła 
infekcji górnych                         
i dolnych dróg 
oddechowych 

• określa sposoby 
zapobiegania chorobom 
układu oddechowego 

• opisuje przyczyny astmy 

• omawia zasady 
postępowania w przypadku 
utraty oddechu 

• omawia wpływ 
zanieczyszczeń 
pyłowych na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
oddechowego 

• podaje  objawy 
wybranych chorób układu 
oddechowego 

• wyjaśnia związek 
między wdychaniem 
powietrza przez nos                               
a profilaktyką chorób 
układu oddechowego 

• opisuje zasady 
profilaktyki anginy, 
gruźlicy i raka płuc 

• rozróżnia czynne i bierne 
palenie tytoniu 

• wykazuje zależność 
między 
zanieczyszczeniem 
środowiska 

• a zachorowalnością na 

astmę 

• demonstruje zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy w wypadku 
zatrzymania oddechu 

• analizuje wpływ palenia 
tytoniu na funkcjonowanie 
układu oddechowego 

• wyszukuje w dowolnych 
źródłach informacje 
• na temat przyczyn 
rozwoju raka płuc 

• przeprowadza według 
podanego schematu 
• i pod opieką 
nauczyciela badanie 
zawartości substancji 
smolistych 

• w jednym papierosie 

• przeprowadza wywiad 
w przychodni zdrowia 
na temat profilaktyki 
chorób płuc 
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• 27. Budowa 

• i działanie 
układu 
wydalniczego 

• wymienia przykłady 
substancji, które są 
wydalane przez organizm 
człowieka 

• wymienia narządy 
układu wydalniczego 

• wyjaśnia pojęcia wydalanie 

• i defekacja 

• wymienia drogi 
wydalania zbędnych 
produktów przemiany 
materii 

• wymienia CO2                                  

i mocznik jako zbędne 
produkty przemiany 
materii 

• porównuje wydalanie 
i defekację 

• omawia na podstawie 
ilustracji proces 
powstawania moczu 

• wskazuje na modelu 
lub ilustracji 
miejsce 
powstawania moczu 
pierwotnego 

• opisuje sposoby 
wydalania mocznika                       
i CO2 

• rozpoznaje na modelu lub 
materiale świeżym warstwy 
budujące nerkę 

• omawia rolę układu 
wydalniczego 
• w 
prawidłowym 
funkcjonowaniu 
całego organizmu 

• wykonuje z dowolnego 
materiału model układu 
moczowego 

• tworzy schemat przemian 
substancji odżywczych 

• od zjedzenia do 

wydalenia 
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• 28. Higiena i 
choroby układu 
wydalniczego 

• wymienia zasady 
higieny układu 
wydalniczego 

• wymienia choroby 
układu wydalniczego 

• wskazuje na zakażenia 
dróg moczowych i kamicę 
nerkową jako choroby 
układu wydalniczego 

• wymienia badania 
stosowane w profilaktyce 
tych chorób 

• określa dzienne 
zapotrzebowanie organizmu 
człowieka na wodę 

• omawia przyczyny chorób 
układu wydalniczego 

• omawia na 
ilustracji przebieg 
dializy 

• wyjaśnia znaczenie 
wykonywania 
badań kontrolnych 
moczu 

• wskazuje na konieczność 
okresowego wykonywania 
badań kontrolnych moczu 

• uzasadnia konieczność 
picia dużych ilości wody 
podczas leczenia chorób 
nerek 

• ocenia rolę dializy                             
w ratowaniu życia 

• uzasadnia konieczność 
regularnego opróżniania 
pęcherza moczowego 

• analizuje własne wyniki 
laboratoryjnego badania 
moczu i na tej podstawie 
określa stan zdrowia 
własnego układu 
wydalniczego 
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 • 29. Budowa 

• i 
funkcjonowanie 
układu dokrewnego 

• wymienia gruczoły 
dokrewne 

• wymienia przykłady 
hormonów 

• wskazuje na ilustracji 
położenie najważniejszych 
gruczołów dokrewnych 

• klasyfikuje gruczoły 

• na gruczoły 
wydzielania zewnętrznego 

• i wewnętrznego 

• wyjaśnia pojęcie 
gruczoł dokrewny 

• wyjaśnia, czym są hormony 

• podaje przyczyny cukrzycy 

• określa cechy hormonów 

• przyporządkowuje hormony 
do odpowiednich gruczołów, 
które je wytwarzają 

• charakteryzuje 
działanie insuliny                       
i glukagonu 

• przedstawia biologiczną 
rolę hormonu wzrostu, 
tyroksyny, insuliny, 
adrenaliny, testosteronu, 
estrogenów 

• omawia znaczenie swoistego 
działania hormonów 

• wyjaśnia, na czym 
polega antagonistyczne 
działanie insuliny                         
i glukagonu 

• uzasadnia, że nie należy 
bez konsultacji                              
z lekarzem przyjmować 
preparatów i leków 
hormonalnych 

• 30. Zaburzenia 
funkcjonowania 
układu dokrewnego 

• wymienia skutki 
nadmiaru i niedoboru 
hormonu wzrostu 

• wyjaśnia pojęcie 
równowaga hormonalna 

• interpretuje skutki nadmiaru 
i niedoboru hormonów 

• uzasadnia związek 
niedoboru insuliny                                 
z cukrzycą 

• analizuje i wykazuje 
różnice między                   
cukrzycą typu 1 i 2 



 

 

• 31. Budowa i rola 
układu nerwowego 

• wymienia funkcje 
układu nerwowego 

• wymienia elementy 
budowy ośrodkowego 
i obwodowego układu 
nerwowego 

• rozpoznaje na ilustracji 
ośrodkowy i obwodowy 
układ nerwowy 

• opisuje elementy budowy 
komórki nerwowej 

• wskazuje na ilustracji 
neuronu przebieg impulsu 
nerwowego 

• wyróżnia somatyczny                              
i autonomiczny układ 
nerwowy 

• opisuje funkcje 
układu nerwowego 

• porównuje działanie 
układów nerwowego 
i dokrewnego 

• wykazuje związek 
budowy komórki 
nerwowej z jej funkcją 

• omawia działanie 
ośrodkowego 
• i obwodowego 
układu nerwowego 

• wyjaśnia sposób 
działania synapsy 

• charakteryzuje 
funkcje 
somatycznego 
• i autonomicznego 
układu nerwowego 

• porównuje funkcje 
współczulnej 
• i 
przywspółczulnej części 
autonomicznego układu 
nerwowego 

• ocenia rolę regulacji 
nerwowo-hormonalnej 
w prawidłowym 
funkcjonowaniu całego 
organizmu 
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• 32. Ośrodkowy 
układ nerwowy 

• wskazuje na ilustracji 
najważniejsze 
elementy mózgowia 

• wymienia mózgowie                          
i rdzeń kręgowy jako 
narządy ośrodkowego 
układu nerwowego 

• wskazuje elementy budowy 
rdzenia kręgowego 

• na ilustracji 

• opisuje budowę rdzenia 
kręgowego 

• objaśnia na ilustracji 
budowę mózgowia 

• określa mózgowie jako 
jednostkę nadrzędną 
• w stosunku do 
pozostałych części układu 
nerwowego 

• uzasadnia nadrzędną 
funkcję mózgowia                           
w stosunku 
• do 
pozostałych części 
układu nerwowego 

• 33. Obwodowy 
układ nerwowy. 
Odruchy 

• wymienia rodzaje nerwów 
obwodowych 

• podaje po trzy przykłady 
odruchów warunkowych 
i bezwarunkowych 

• wyróżnia włókna czuciowe 
i ruchowe 

• omawia na podstawie 
ilustracji drogę 
impulsu nerwowego          
w łuku odruchowym 

• odróżnia odruchy 
warunkowe 
• i bezwarunkowe 

• wyjaśnia różnicę między 
odruchem warunkowym 
a bezwarunkowym 

• charakteryzuje 
odruchy warunkowe 
i bezwarunkowe 

• przedstawia graficznie drogę 
impulsu nerwowego w łuku 
odruchowym 

• przedstawia rolę odruchów 
warunkowych w procesie 
uczenia się 

• na podstawie rysunku 
wyjaśnia mechanizm 
odruchu kolanowego 

• dowodzi znaczenia 
odruchów warunkowych 
• i bezwarunkowych 
w życiu człowieka 

• demonstruje na koledze 
odruch kolanowy                           
i wyjaśnia działanie tego 
odruchu 

• 34. Higiena i 
choroby układu 
nerwowego 

• wymienia czynniki 
wywołujące stres 

• podaje przykłady trzech 
chorób spowodowanych 
stresem 

• wymienia sposoby 
radzenia sobie ze stresem 

• wymienia przykłady 
chorób układu nerwowego 

• przyporządkowuje 
wybranym chorobom 
układu nerwowego 
charakterystyczne objawy 

• wyjaśnia dodatni 

• i ujemny 
wpływ stresu na 
funkcjonowanie 
organizmu 

• opisuje przyczyny nerwic 

• rozpoznaje cechy depresji 

• wymienia choroby 
układu nerwowego: 
padaczkę, autyzm, 
stwardnienie rozsiane, 
chorobę Alzheimera 

• analizuje przyczyny 
chorób układu nerwowego 

• omawia wpływ snu 

• na procesy 
uczenia się i 
zapamiętywania oraz 

• na odporność 

organizmu 

• charakteryzuje objawy 
depresji, padaczki, 
autyzmu, stwardnienia 
rozsianego, choroby 
Alzheimera 

• analizuje związek między 
prawidłowym 
wysypianiem się                           
a funkcjonowaniem 
organizmu 
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• 35. Budowa i 
działanie narządu 
wzroku 

• omawia znaczenie 
zmysłów w życiu 
człowieka 

• rozróżnia w narządzie 
wzroku aparat ochronny 
oka i gałkę oczną 

• wymienia elementy 
wchodzące w skład aparatu 
ochronnego oka 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy oka 

• opisuje funkcje elementów 
aparatu ochronnego oka 

• wyjaśnia pojęcie 

akomodacja oka 

• omawia znaczenie 
adaptacji oka 

• omawia funkcje elementów 
budowy oka 

• określa funkcję 
aparatu ochronnego 
oka 

• wykazuje związek budowy 
elementów oka z pełnionymi 
przez nie funkcjami 

• opisuje drogę 
światła w oku 

• wskazuje 
lokalizację 
receptorów wzroku 

• ilustruje w formie prostego 
rysunku drogę światła w oku 
i powstawanie obrazu 

• na siatkówce 

• omawia powstawanie 
obrazu na siatkówce 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
reakcję tęczówki na światło 
o różnym natężeniu 

• ilustruje za pomocą prostego 
rysunku drogę światła 
• w oku i powstawanie 
obrazu na siatkówce oraz 
wyjaśnia rolę soczewki w 
tym procesie 

• przeprowadza 
doświadczenie 
wykazujące obecność 
tarczy nerwu wzrokowego 
w oku 

• ilustruje za pomocą prostego 
rysunku drogę światła 
• w oku oraz z 
użyciem odpowiedniej 
terminologii tłumaczy 
powstawanie 
• i odbieranie 
wrażeń 
wzrokowych 
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• 36. Ucho – 
narząd słuchu 

• i równowagi 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy ucha 

• wyróżnia ucho zewnętrzne, 
środkowe i wewnętrzne 

• wskazuje na 
ilustracji położenie 
narządu równowagi 

• wymienia funkcje 
poszczególnych elementów 
ucha 

• charakteryzuje funkcje 
poszczególnych elementów 
ucha 

• omawia funkcje ucha 
zewnętrznego, środkowego 
i wewnętrznego 

• wyjaśnia mechanizm 
odbierania i rozpoznawania 
dźwięków 

• wskazuje 
lokalizację 
receptorów słuchu 

• i równowagi w uchu 

• wyjaśnia zasadę 
działania narządu 
równowagi 

• analizuje przebieg bodźca 
słuchowego, 
uwzględniając 
przetwarzanie fal 
dźwiękowych na impulsy 
nerwowe 

• 37. Higiena 

oka i ucha 
• wymienia wady wzroku 

• omawia zasady higieny oczu 

• wymienia choroby oczu 
i uszu 

• rozpoznaje                           
na ilustracji 
krótkowzroczność 

• i dalekowzroczność 

• definiuje hałas jako 
czynnik powodujący 
głuchotę 

• omawia przyczyny 
powstawania wad wzroku 

• charakteryzuje wady wzroku 

• wyjaśnia, na czym 
polega daltonizm                         
i astygmatyzm 

• charakteryzuje choroby oczu 

• omawia sposób korygowania 
wad wzroku 

• rozróżnia rodzaje soczewek 
korygujących wady wzroku 

• analizuje, w jaki sposób 
nadmierny hałas może 
spowodować uszkodzenie 
słuchu 

• wyszukuje informacje 
na temat źródeł hałasu 
w swoim miejscu 
zamieszkania 

• analizuje źródła hałasu 
w najbliższym 
otoczeniu 
• i wskazuje na 
sposoby jego ograniczenia 

• 38. Zmysły 
powonienia, smaku 
i dotyku 

• przedstawia rolę zmysłów 
powonienia, smaku                         
i dotyku 

• wskazuje rozmieszczenie 
receptorów powonienia, 
smaku i dotyku 

• wymienia podstawowe 
smaki 

• wymienia bodźce odbierane 
przez receptory skóry 

• omawia rolę węchu 
w ocenie pokarmów 

• wymienia rodzaje kubków 
smakowych 

• omawia doświadczenie 
dotyczące rozmieszczenia 
kubków smakowych 

• na języku 

• wskazuje położenie kubków 
smakowych na języku 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 
smakowych na języku 

• uzasadnia, że skóra jest 
narządem dotyku 

• analizuje znaczenie 
wolnych zakończeń 
nerwowych 

• w skórze 

• wykonuje na podstawie 
opisu doświadczenie 
dotyczące rozmieszczenia 
kubków smakowych 

• na języku 

• planuje i wykonuje 
doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 
smakowych na języku 
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 • 39. Męski układ 

rozrodczy 
• wymienia męskie 

narządy rozrodcze 
• wskazuje na ilustracji 

męskie narządy rozrodcze 
• wymienia męskie 

cechy płciowe 

• omawia budowę 
plemnika i wykonuje 
jego schematyczny 
rysunek 

• omawia proces powstawania 
nasienia 

• określa funkcję testosteronu 

• wymienia funkcje 
męskiego układu 
rozrodczego 

• opisuje funkcje 
poszczególnych elementów 
męskiego układu 
rozrodczego 

• uzasadnia, że główka 
plemnika jest 
właściwą gametą 
męską 

• wykazuje zależność 
między produkcją 
hormonów płciowych                    
a zmianami zachodzącymi 
w ciele mężczyzny 

• wyjaśnia wspólną 
funkcjonalność prącia jako 
narządu wydalania                              
i narządu rozrodczego 
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• 40. Żeński 
układ 
rozrodczy 

• wymienia żeńskie 
narządy rozrodcze 

• wskazuje na ilustracji 
żeńskie narządy rozrodcze 

• wymienia żeńskie 
cechy płciowe 

• opisuje funkcje 
żeńskiego układu 
rozrodczego 

• charakteryzuje pierwszo-, 
drugo- i trzeciorzędowe 
żeńskie cechy płciowe 

• opisuje funkcje 
wewnętrznych narządów 
rozrodczych 

• wykazuje związek budowy 
komórki jajowej                           
z pełnioną przez nią 
funkcją 

• analizuje 
podobieństwa i różnice 
w budowie 
• męskich i żeńskich 
układów narządów: 
rozrodczego 

• i wydalniczego 

• 41. 
Funkcjonowanie 
żeńskiego układu 
rozrodczego 

• wymienia żeńskie 
hormony płciowe 

• wymienia kolejne fazy 
cyklu miesiączkowego 

• wskazuje w cyklu 
miesiączkowym dni 
płodne i niepłodne 

• definiuje jajnik jako 
miejsce powstawania 
komórki jajowej 

• interpretuje ilustracje 
przebiegu cyklu 
miesiączkowego 

• omawia zmiany 
hormonalne i zmiany                        
w macicy zachodzące                    
w trakcie cyklu 
miesiączkowego 

• analizuje rolę ciałka żółtego 

• wyznacza dni 
płodne i niepłodne                 
u kobiet 
• w różnych 
dniach cyklu 
miesiączkowego 

• i z różną długością 

cyklu 

• 42. Rozwój 

człowieka – od poczęcia  

do narodzin 

• wymienia nazwy 
błon płodowych 

• podaje długość trwania 
rozwoju płodowego 

• wymienia zmiany 
zachodzące w organizmie 
kobiety podczas ciąży 

• porządkuje etapy rozwoju 
zarodka od zapłodnienia 
do zagnieżdżenia 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

• zapłodnienie 

• omawia zasady 
higieny zalecane dla 
kobiet ciężarnych 

• podaje czas trwania ciąży 

• omawia wpływ różnych 
czynników na 
prawidłowy rozwój 
zarodka i płodu 

• charakteryzuje funkcje 
błon płodowych 

• charakteryzuje okres 
rozwoju płodowego 

• wyjaśnia przyczyny zmian 
zachodzących w 
organizmie kobiety podczas 
ciąży 

• charakteryzuje etapy porodu 

• analizuje funkcje łożyska 

• uzasadnia konieczność 
przestrzegania zasad 
higieny przez kobiety                   
w ciąży 

• omawia mechanizm 
powstawania ciąży 
pojedynczej                                       
i mnogiej 

• wyszukuje                         
w różnych źródłach 
informacje na temat 
rozwoju prenatalnego 



 

 

• 43. Rozwój 
człowieka – od 
narodzin 

• do starości 

• wymienia etapy 
życia człowieka 

• wymienia rodzaje dojrzałości 

• określa zmiany rozwojowe 
u swoich rówieśników 

• opisuje objawy starzenia 
się organizmu 

• wymienia różnice w tempie 
dojrzewania dziewcząt 

• i chłopców 

• charakteryzuje wskazane 
okresy rozwojowe 

• przedstawia cechy 

• oraz przebieg 
fizycznego, psychicznego i 
społecznego dojrzewania 
człowieka 

• analizuje różnice między 
przekwitaniem a starością 

• przyporządkowuje okresom 
rozwojowym zmiany 
zachodzące w organizmie 

• tworzy w dowolnej formie 
prezentację na temat 
dojrzewania 

• tworzy portfolio 

• ze zdjęciami swojej 
rodziny, której członkowie 
znajdują się w różnych 
okresach rozwoju 
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• 44. Higiena i 
choroby układu 
rozrodczego 

• wymienia choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 
przenoszone drogą płciową 

• wymienia 
naturalne                                 
i sztuczne metody 
planowania 
rodziny 

• wskazuje kontakty 
płciowe jako potencjalne 
źródło zakażenia układu 
rozrodczego 

• przyporządkowuje 
chorobom źródła zakażenia 

• wyjaśnia różnicę 
między nosicielstwem 
HIV 

• a chorobą AIDS 

• wymienia drogi 
zakażenia wirusami: HIV, 
HBV, HCV i HPV 

• przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki 
chorób przenoszonych 
drogą płciową 

• wyjaśnia 
konieczność 
regularnych wizyt 

• u ginekologa 

• przyporządkowuje 
chorobom ich 
charakterystyczne objawy 

• omawia zasady 
profilaktyki chorób 
wywoływanych przez 
wirusy: HIV, HBV, HCV                   
i HPV 

• porównuje naturalne 
i sztuczne metody 
planowania rodziny 

• wymienia ryzykowne 
zachowania seksualne, 
które mogą prowadzić 
do zakażenia HIV 

• przewiduje indywidualne 

• i społeczne skutki 
zakażenia wirusami: HIV, 
HBV, HCV 

• i HPV 

• uzasadnia konieczność 
wykonywania badań 
kontrolnych jako sposobu 
wczesnego wykrywania 
raka piersi, raka szyjki 
macicy 

• i raka prostaty 

• wyszukuje w różnych 
źródłach  informacje 
na temat planowanych 
szczepień przeciwko 
• wirusowi 
brodawczaka, który 
wywołuje raka szyjki 
macicy 

• ocenia naturalne i sztuczne 
metody antykoncepcji 
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• 45. 
Równowaga 
wewnętrzna 
organizmu – 
homeostaza 

• własnymi słowami 
wyjaśnia, na czym polega 
homeostaza 

• wyjaśnia mechanizm 
termoregulacji                                
u człowieka 

• wskazuje drogi 
wydalania wody                              
z organizmu 

• wykazuje na podstawie 
wcześniej  zdobytej 
wiedzy zależność 
działania układów 
pokarmowego 

• i krwionośnego 

• opisuje, jakie układy 
narządów mają wpływ 
• na regulację 
poziomu wody we krwi 

• wyjaśnia, na czym 
polega homeostaza 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wykazuje 
zależność działania 
układów: nerwowego, 
pokarmowego                                    
i krwionośnego 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wyjaśnia 
mechanizm regulacji 
poziomu glukozy we 
krwi 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy 
wykazuje zależność 
działania poszczególnych 
układów narządów                             
w organizmie człowieka 

• na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy wyjaśnia, 
jakie  układy  narządów 
biorą udział                                     
w mechanizmie regulacji 
poziomu glukozy we krwi 

• analizuje  i  wykazuje 
rolę regulacji nerwowo- 
• -hormonalnej w 
utrzymaniu homeostazy 
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• 46. Choroba 
– 
zaburzenie 
homeostazy 

• omawia wpływ trybu 
życia na stan zdrowia 
człowieka 

• podaje przykłady trzech 
chorób zakaźnych wraz 
z czynnikami, które 

• je wywołują 

• wymienia choroby 
cywilizacyjne 

• wymienia najczęstsze 
przyczyny nowotworów 

• opisuje zdrowie 
fizyczne, psychiczne                       
i społeczne 

• podaje przykłady 
wpływu środowiska                  
na życie i zdrowie 
człowieka 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 
dla prawidłowego 
• funkcjonowania 
organizmu człowieka 

• przedstawia podstawowe 
zasady profilaktyki 
chorób nowotworowych 

• klasyfikuje podaną 
chorobę do grupy chorób 
cywilizacyjnych                       
lub zakaźnych 

• omawia znaczenie szczepień 
ochronnych 

• wskazuje alergie jako skutek 
zanieczyszczenia 
środowiska 

• wskazuje metody 
zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym 

• charakteryzuje 
czynniki wpływające 
na zdrowie człowieka 

• przedstawia znaczenie pojęć 

• zdrowie i choroba 

• rozróżnia zdrowie fizyczne, 
psychiczne i społeczne 

• wymienia najważniejsze 
choroby człowieka 
wywoływane przez wirusy, 
bakterie, protisty i pasożyty 
zwierzęce oraz przedstawia 
zasady profilaktyki tych 
chorób 

• podaje kryterium podziału 
chorób na choroby zakaźne 
i cywilizacyjne 

• podaje przykłady 
szczepień obowiązkowych 
i nieobowiązkowych 

• wyjaśnia przyczyny 
powstawania chorób 
społecznych 

• wykazuje wpływ 
środowiska na zdrowie 

• uzasadnia, że antybiotyki 

• i inne leki należy 
stosować zgodnie z 
zaleceniami lekarza (dawka, 
godziny przyjmowania leku                           
i długość kuracji) 

• dowodzi, że stres jest 
przyczyną chorób 
cywilizacyjnych 

• uzasadnia, że nerwice 
są chorobami 
cywilizacyjnymi 

• uzasadnia konieczność 
okresowego wykonywania 
podstawowych badań 
kontrolnych 

• formułuje argumenty 
przemawiające za tym, 
• że nie należy bez 
wyraźnej potrzeby 
przyjmować 
ogólnodostępnych leków 
oraz suplementów 
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• 47. 

Uzależnienia 
• podaje przykłady używek 

• wymienia skutki 
zażywania niektórych 
substancji 
psychoaktywnych na stan 
zdrowia 

• przedstawia negatywny 
wpływ na zdrowie 
człowieka niektórych 
substancji 
psychoaktywnych oraz 
nadużywania kofeiny 
• i niektórych leków 
(zwłaszcza 
oddziałujących                           
na psychikę) 

• opisuje wpływ 
palenia tytoniu                             
na zdrowie 

• omawia skutki działania 
alkoholu na 
funkcjonowanie organizmu 

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania 
uzależnień 

• wyjaśnia znaczenie 
profilaktyki 
uzależnień 

• wykazuje zależność 
między przyjmowaniem 
używek 

• a powstawaniem 

nałogu 

• wskazuje alternatywne 
zajęcia pomagające 
uniknąć uzależnień 

• wykonuje w dowolnej 
formie prezentację na temat 
profilaktyki uzależnień 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte  

na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 
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• 1. Czym jest 

genetyka? 
Uczeń: 

• określa zakres badań 
genetyki 

• wyjaśnia, że podobieństwo 
dziecka do rodziców jest 
wynikiem dziedziczenia 
cech 
•  

Uczeń: 

• rozróżnia cechy 
dziedziczne i 
niedziedziczne 

• definiuje pojęcia genetyka 

i zmienność organizmów 

•  

Uczeń: 

• wskazuje cechy 
indywidualne i gatunkowe 
podanych organizmów 

• omawia zastosowanie 
genetyki w różnych 
dziedzinach: medycynie, 
kryminalistyce, rolnictwie  
i archeologii 
•  

Uczeń: 

• uzasadnia występowanie 
zmienności genetycznej 
wśród ludzi 

• wskazuje różnice między 
cechami gatunkowymi 

a indywidualnymi 

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 
potomnych w rozmnażaniu 
bezpłciowym 
•  

Uczeń: 

• dowodzi, że cechy organizmu 
kształtują się dzięki 
materiałowi genetycznemu 
oraz są wynikiem wpływu 
środowiska 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej  
w kształtowaniu się 
zmienności organizmów 
•  

2. Nośnik informacji 
genetycznej – DNA 

•  

• wskazuje miejsca 
występowania DNA 

• wymienia elementy 
budujące DNA 

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji 
genetycznej 

•  

• przedstawia budowę 
nukleotydu 

• wymienia nazwy zasad 
azotowych 

• omawia budowę 
chromosomu 

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd 

• wykazuje rolę jądra 

• wykazuje konieczność 
związania DNA przez białka 
i powstania chromatyny 

w jądrze komórkowym 

• wyjaśnia, z czego wynika 
komplementarność zasad 
azotowych 

• graficznie przedstawia regułę 
komplementarności 

• wyjaśnia proces replikacji 

• rozpoznaje DNA i RNA*  
na modelu lub ilustracji 

• porównuje budowę DNA 
z budową RNA* 

• omawia budowę i funkcję 
RNA* 

•  

• uzasadnia konieczność 
zachodzenia procesu 
replikacji DNA przed 
podziałem komórki 

• wykonuje dowolną techniką 
model DNA 

• wykazuje rolę replikacji 

w zachowaniu niezmienionej 
informacji genetycznej 
•  
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• 
 

3. Podziały komórkowe 

•  

• wymienia nazwy 
podziałów komórkowych 

• podaje liczbę chromosomów 
w komórkach somatycznych 
i płciowych człowieka 
•  

• definiuje pojęcia: 
chromosomy homologiczne, 
komórki haploidalne  
i komórki diploidalne 

• wskazuje miejsce 

zachodzenia mitozy i mejozy 
w organizmie człowieka 
•  

• omawia znaczenie 
mitozy i mejozy 

• oblicza liczbę 
chromosomów w komórce 
haploidalnej, znając liczbę 
chromosomów w komórce 
diploidalnej danego 
organizmu 
•  

• wykazuje konieczność 
redukcji ilości materiału 
genetycznego w komórkach 
macierzystych gamet 

• wykazuje różnice 
między mitozą a mejozą 
•  

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 
podczas mejozy 

• wykonuje dowolną techniką 
model mitozy lub mejozy 
•  

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia 

•  

• definiuje pojęcia fenotyp 

i genotyp 

• wyjaśnia symbole używane 
przy zapisywaniu 
krzyżówek genetycznych 
•  

• omawia badania Gregora 
Mendla 

• zapisuje genotypy 
homozygoty dominującej  
i homozygoty recesywnej 
oraz heterozygoty 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie jednego genu 
•  

• identyfikuje allele 
dominujące i recesywne 

• omawia prawo czystości 
gamet 

• na schemacie krzyżówki 
genetycznej rozpoznaje 
genotyp oraz określa fenotyp 
rodziców 

i pokolenia potomnego 

•  

• przewiduje cechy 
osobników potomnych na 
podstawie prawa czystości 
gamet 

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne, używając 
określeń: homozygota, 
heterozygota, cecha 
dominująca i cecha 
recesywna 

•  

• zapisuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie określonej 
cechy i przewiduje 
genotypy oraz fenotypy 
potomstwa 

• ocenia znaczenie prac 

Gregora Mendla dla 
rozwoju genetyki 

•  



 

 

5. Dziedziczenie cech 
u człowieka 

•  

• wskazuje u ludzi 
przykładowe cechy 
dominującą i recesywną 

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 
•  

• wymienia cechy 
dominujące i recesywne  
u człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela 
rozwiązuje proste 
krzyżówki genetyczne 

•  

• wyjaśnia, że cechę 
recesywną determinują 
allele homozygoty 
recesywnej 

• na podstawie 
krzyżówki genetycznej 
przewiduje wystąpienie 
cechu potomstwa 
•  

• wskazuje cechy człowieka, 
które są zarówno wynikiem 
działania genów, jak 

i czynników środowiska 

• ustala prawdopodobieństwo 
występowania cechy  
u potomstwa, jeśli nie są 
znane genotypy obojga 
rodziców 
•  

• ocenia wpływ środowiska 
na kształtowanie się cech 

• na podstawie znajomości 
cech dominujących  
i recesywnych 

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 
posługując się terminami 
homozygota i heterozygota 
•  
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6. Dziedziczenie 
płci u człowieka 

•  

• podaje liczbę chromosomów 
występujących w komórce 
diploidalnej człowieka 

• wymienia przykłady 
chorób dziedzicznych 
sprzężonych z płcią 
•  

• rozpoznaje kariotyp 
człowieka 

• określa cechy chromosomów 
X i Y 

• omawia zasadę dziedziczenia 
płci 

•  

• wyjaśnia rolę chromosomów 
płci i autosomów 

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod 
kątem dziedziczenia 
płci 
•  

• wyjaśnia mechanizm 
ujawniania się cech 
recesywnych sprzężonych 
z płcią 

• wykonuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

•  

• interpretuje krzyżówki 
genetyczne przedstawiające 
dziedziczenie hemofilii 
oraz daltonizmu 

• ocenia znaczenie 
poznania budowy 
ludzkiego DNA 

•  

7. Dziedziczenie grup 
krwi 

•  

• wymienia cztery główne 
grupy krwi występujące  
u człowieka 

• przedstawia przykłady cech 
zależnych od wielu genów 
oraz od środowiska 
•  

• omawia sposób 
dziedziczenia grup krwi 

• wyjaśnia sposób 
dziedziczenia czynnika Rh 

• wyjaśnia wpływ 
środowiska na rozwój cech 
osobniczych 
•  

• rozpoznaje grupy krwi na 
podstawie zapisu genotypów 

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną 
przedstawiającą 
dziedziczenie grup krwi 

• określa możliwość 
wystąpienia konfliktu 
serologicznego 
•  

• ustala grupy krwi dzieci na 
podstawie znajomości grup 
krwi ich rodziców 

• ustala czynnik Rh dzieci 
na podstawie znajomości 
czynnika Rh ich 
rodziców 
•  

• określa konsekwencje dla 
drugiej ciąży wiążące się  
z wystąpieniem konfliktu 
serologicznego 

• wykazuje, że dziedziczenie 
czynnika Rh jest 
jednogenowe 

•  



 

 

8. Mutacje 

•  

• definiuje pojęcie mutacja 

• wymienia czynniki 
mutagenne 

• podaje przykłady chorób 
uwarunkowanych mutacjami 
genowymi 
i chromosomowymi 

•  

• rozróżnia mutacje genowe  
i chromosomowe 

• omawia przyczyny 
wybranych chorób 
genetycznych 

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia 
mukowiscydozy 
•  

• wyjaśnia, na czym 
polegają mutacje genowe 
i chromosomowe 

• omawia znaczenie 
poradnictwa genetycznego 

• charakteryzuje wybrane 
choroby genetyczne 

• wyjaśnia podłoże 
zespołu Downa 
•  

• wyjaśnia mechanizm 
powstawania mutacji 
genowych 

i chromosomowych 

• omawia zachowania 
zapobiegające powstawaniu 
mutacji 

• wyjaśnia znaczenie badań 
prenatalnych 
•  

• uzasadnia, że mutacje są 
podstawowym 
czynnikiem zmienności 
organizmów 

• analizuje przyczyny 
mutacji i wskazuje ich 
skutki 

• wykonuje portfolio na temat 
chorób genetycznych 

•  



 

 

•  

• D

ział 

•  

• Tema

t 

• Poziom 

wymagań 

• ocena dopuszczająca • ocena dostateczna • ocena dobra • ocena bardzo dobra • ocena celująca 

• 
 

• 
II

. 
E

w
o

lu
cj

a
 ż

y
c
ia

 

9. Ewolucja i jej dowody 

•  

• definiuje pojęcie ewolucja 

• wymienia dowody ewolucji 

• wskazuje przykłady 
narządów szczątkowych 
w organizmie człowieka 
•  

• omawia dowody ewolucji 

• wymienia przykłady 
różnych rodzajów 
skamieniałości 

• omawia etapy powstawania 
skamieniałości 

• definiuje pojęcie relikt 

• wymienia przykłady reliktów 

•  

• wyjaśnia istotę procesu 
ewolucji 

• rozpoznaje żywe 
skamieniałości 

• omawia przykłady 
potwierdzające jedność 
budowy i funkcjonowania 
organizmów 

• wymienia przykłady struktur 
homologicznych  
i analogicznych 

•  

• określa warunki powstawania 
skamieniałości 

• analizuje ogniwa pośrednie 
ewolucji 

• wskazuje istnienie związku 
między rozmieszczeniem 
gatunków a ich 
pokrewieństwem 
•  

• wykazuje jedność budowy  
i funkcjonowania 
organizmów 

• ocenia rolę struktur 
homologicznych 
i analogicznych jako 
dowodów ewolucji 

•  

10. Mechanizmy 
ewolucji 

•  

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

endemit 

• podaje przykłady doboru 
sztucznego 
•  

• wymienia przykłady  
endemitów 

• wyjaśnia, na czym polega 
dobór naturalny i dobór 
sztuczny 

• omawia ideę walki o byt 

•  

• wyjaśnia główne założenia 
teorii ewolucji Karola 
Darwina 

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym 

a doborem sztucznym 

• wymienia główne założenia 
syntetycznej teorii ewolucji 
•  

• wykazuje izolację 
geograficzną jako drogę  
do powstawania nowych 
gatunków 

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 
Darwina* 

• uzasadnia, że walka o byt 

jest formą doboru 

naturalnego 

• ocenia korzyści doboru 
naturalnego  
w przekazywaniu cech 
potomstwu 

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 
syntetyczną teorię ewolucji 

•  

• ilustruje przykładami 
działanie doboru 
naturalnego i doboru 
sztucznego 

• ocenia korzyści dla 
człowieka płynące 

z zastosowania doboru 
sztucznego 

•  

11. Pochodzenie 
człowieka 

•  

• wymienia przykłady 
organizmów należących 
do rzędu naczelnych 

• omawia cechy człowieka 
rozumnego 

•  

• wskazuje na mapie 
miejsce, gdzie rozpoczęła 
się ewolucja naczelnych 

• wymienia czynniki, 
które miały wpływ  
na ewolucję człowieka 

•  

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka 

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice 
pomiędzy człowiekiem  
a innymi naczelnymi 
•  

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka 

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi 
naczelnymi 

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować 
go do poszczególnych 
jednostek systematycznych 
•  

• porównuje różne formy 
człowiekowatych 

• wykazuje, że naczelne  
to ewolucyjni krewni 
człowieka 
•  
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12. Organizm 

a środowisko 

•  

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
ekologia 

• wymienia czynniki 
ograniczające występowanie 
gatunków w różnych 
środowiskach 

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane 
 w skali porostowej 

•  

• identyfikuje siedlisko 
wybranego gatunku 

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu 

• wyjaśnia, do czego służy 
skala porostowa 
•  

• rozróżnia siedlisko i niszę 
ekologiczną 

• określa wpływ wybranych 
czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów 

• wykazuje związek między 
zakresem tolerancji 
a stosowaniem skali 
porostowej 
odczytuje z wykresu dane 
dotyczące zakresu tolerancji 

•  

• wykazuje zależność między 
czynnikami środowiska 
a występującymi w nim 
organizmami 

• rozpoznaje na ilustracji 
formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane  
w skali porostowej 
•  

• interpretuje wykres 
przedstawiający zakres 
tolerancji ekologicznej 
danego gatunku 

• praktycznie wykorzystuje 
skalę porostową 
•  



 

 

13. Cechy populacji 

•  

• definiuje pojęcia populacja 

i gatunek 

• wylicza cechy populacji 

• wymienia typy 
rozmieszczenia osobników 
w populacji 

• określa wady i zalety życia 
organizmów w grupie 

•  

• wyjaśnia zależność między 
definicją populacji i gatunku 

• wymienia przykłady 
zwierząt żyjących w stadzie 

• określa przyczyny migracji 

• przedstawia, jakie dane 
można odczytać z piramidy 
wiekowej populacji 
•  

• wskazuje populacje 
różnych gatunków 

• określa wpływ migracji 
na liczebność populacji 

• wyjaśnia wpływ cech 
populacji na jej liczebność 

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej 

•  

• wykazuje zależność między 
liczebnością populacji a jej 
zagęszczeniem 

• graficznie przedstawia różne 
typy rozmieszczenia 
osobników w populacji 

i podaje ich przykłady 

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  
a liczebnością populacji 

• charakteryzuje grupy 
wiekowe w piramidach 
•  

• przeprowadza w terenie 
obliczanie zagęszczenia 
wybranego gatunku 

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy 
wiekowej 
•  
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14. Konkurencja 

•  

• nazywa zależności 
międzygatunkowe 

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy 
•  

• wyjaśnia, na czym 
polega konkurencja 

• wskazuje rodzaje 
konkurencji 
•  

• graficznie przedstawia 
zależności między 
organizmami, zaznacza, 
który gatunek odnosi 
korzyści, a który – straty 

• porównuje konkurencję 
wewnątrzgatunkową 

z konkurencją 

międzygatunkową 

•  

• wskazuje przyczyny i skutki 
konkurencji 
międzygatunkowej 

i wewnątrzgatunkowej 

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska 
a intensywnością 
konkurencji 

•  

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  
że konkurencja jest 
czynnikiem doboru 
naturalnego 

•  

15. Drapieżnictwo. 
Roślinożerność 

•  

• wymienia przykłady 
roślinożerców 

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar 

• omawia przystosowania 
organizmów do 
drapieżnictwa 

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych 
•  

• określa znaczenie 
roślinożerców w przyrodzie 

• omawia adaptacje 
roślinożerców do zjadania 
pokarmu roślinnego 

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym 
polega drapieżnictwo 

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich 
ofiar 

•  

• wyjaśnia, w jaki sposób 
rośliny i roślinożercy 
wzajemnie regulują swoją 
liczebność 

• omawia różne strategie 
polowań stosowanych przez 
drapieżniki 

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 
drapieżnikami 

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do 
zdobywania pokarmu 
•  

• ocenia znaczenie 
drapieżników i roślinożerców 
w środowisku 

• wskazuje adaptacje 
drapieżników 
i roślinożerców  
do zdobywania pokarmu 

• określa rolę drapieżników 
w przyrodzie jako 

regulatorów liczebności  

ofiar 

• charakteryzuje sposoby 
obrony roślin przed 
zjadaniem 

•  

• wykazuje zależności między 
liczebnością populacji 
drapieżników a liczebnością 
populacji ich ofiar 

• wyjaśnia przyczyny 
drapieżnictwa i wskazuje 
metody zdobywania pokarmu 
przez rośliny drapieżne 

• wykazuje korzyści dla roślin 
płynące z roślinożerności 

• przedstawia pozytywne  
i negatywne skutki 
roślinożerności 
•  

16. Pasożytnictwo 

•  

• wymienia przykłady 
pasożytów zewnętrznych  
i wewnętrznych 

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin 

•  

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo 

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne 

•  

• charakteryzuje 
przystosowania organizmów 
do pasożytniczego trybu 
życia 

• charakteryzuje 
pasożytnictwo u roślin 
•  

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w przyrodzie 

• wskazuje 
przystosowania roślin  
do pasożytniczego trybu 
życia 
•  

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 
zagęszczenia populacji 
ofiar 
•  
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17. Nieantagonistyczne 
zależności między 
gatunkami 

•  

• wymienia 
nieantagonistyczne 
zależności 
międzygatunkowe 

• podaje przykłady 
organizmów, które łączy 
zależność 
nieantagonistyczna 

•  

• określa warunki współpracy 
między gatunkami 

• rozróżnia pojęcia 

komensalizm i mutualizm 

• omawia budowę korzeni 
roślin motylkowych 

•  

• omawia różnice między 
komensalizmem 

a mutualizmem 

• charakteryzuje role grzyba 
i glonu w plesze porostu 

•  

• określa warunki 
występowania 
nieantagonistycznych relacji 
między organizmami różnych 
gatunków 

• charakteryzuje relacje 

między rośliną motylkową 

•  

• ocenia znaczenie bakterii 
azotowych występujących 
w glebie 

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza 
o mikoryzie 

•  

18. Czym jest 
ekosystem? 

•  

• wymienia 
przykładowe 
ekosystemy 

• przedstawia składniki 
biotopu i biocenozy 

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne 
•  

• wskazuje elementy biotopu 
i biocenozy wybranego 
ekosystemu 

• omawia, do czego człowiek 
wykorzystuje ekosystemy 

• wymienia przemiany  
w ekosystemach 

•  

• omawia różnice między 
ekosystemami 
naturalnymi a sztucznymi 

• omawia przebieg sukcesji 
pierwotnej i wtórnej 
•  

• charakteryzuje różnicę 
między sukcesją pierwotną  
a wtórną 
•  

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą 

• wyszukuje w terenie miejsce 
zachodzenia sukcesji wtórnej 

•  

19. Zależności 
pokarmowe 

•  

• wymienia nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego 

• przyporządkowuje znane 
organizmy 
poszczególnym ogniwom 
łańcucha pokarmowego 

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych  
w wybranych ekosystemach 

•  

• wyjaśnia przyczyny istnienia 
łańcuchów pokarmowych 

• wskazuje różnice między 
producentami  
a konsumentami 

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej 
•  

• analizuje wybrane 
powiązania pokarmowe  
we wskazanym ekosystemie 

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw 
łańcucha pokarmowego 
•  

• wykazuje rolę destruentów 
w ekosystemie 

• omawia czynniki, które 
zakłócają równowagę 
ekosystemu 
•  

• przewiduje skutki, jakie  
dla ekosystemu miałoby 
wyginięcie określonego 
ogniwa we wskazanym 
łańcuchu pokarmowym 

• interpretuje, na czym polega 
równowaga dynamiczna 
ekosystemu 

•  



 

 

20. Materia i energia 
w ekosystemie 

•  

• mawia na podstawie 
ilustracji piramidę 
ekologiczną 
•  

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie 

• omawia na podstawie 
ilustracji obieg węgla  
w ekosystemie 
•  

• wyjaśnia, że energia 
przepływa przez ekosystem 

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów 
w krążeniu materii 

•  

• interpretuje zależności 
między poziomem 
pokarmowym a biomasą 
i liczebnością populacji 

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 
piramidy ekologicznej 

•  

• analizuje przyczyny 
zaburzeń w krążeniu materii 
w ekosystemach 

• uzasadnia spadek energii 

w ekosystemie na kolejnych 
poziomach troficznych 

•  
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21. Różnorodność 
biologiczna 
•  

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej 

• wymienia czynniki 
wpływające na stan 
ekosystemów 
•  

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna 

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 
różnorodności biologicznej 

• wyszukuje w 
różnych źródłach 
informacje na temat 
skutków spadku 
różnorodności 

•  

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

• omawia wpływ klimatu  
na kształtowanie się 

różnorodności biologicznej 

•  

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 
podczas sukcesji 

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

•  

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego 
wymarcia gatunku 

•  

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 
biologiczną 

•  

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 
przyczyniającej się  
do spadku różnorodności 
biologicznej 

• podaje przykłady obcych 
gatunków 

•  

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 
spadku różnorodności 
biologicznej 

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności 
człowieka 
•  

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa 
na stan gatunkowy 
ekosystemów 

• wyjaśnia, skąd się biorą 
nowe gatunki roślin 

i zwierząt w ekosystemach 
naturalnych 
•  

• wykazuje, w jaki sposób 
działalność człowieka 
wpływa na eliminowanie 
gatunków 

• ocenia wpływ wprowadzania 
obcych gatunków  
na bioróżnorodność  
w Polsce 
•  

• analizuje zależności między 
działalnością człowieka 
a zmianą czynników 
środowiskowych 
wpływających na spadek 
różnorodności biologicznej 

•  

23. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody 

•  

• wymienia przykłady 
zasobów przyrody 

• wyjaśnia znaczenie 
recyklingu dla racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
•  

• wymienia przykłady 
odnawialnych 
i nieodnawialnych zasobów 
przyrody 

• ilustruje przykładami,  
jak należy dbać o ochronę 
zasobów 

• klasyfikuje zasoby przyrody 
na niewyczerpywalne 
i wyczerpywalne, podaje  
ich przykłady 

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 
przyrody 
•  

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 
zasobów 

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój 
•  

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 
zasoby przyrody 

• wyjaśnia, jak młodzież może 
się przyczynić do ochrony 
zasobów przyrody 
•  

24. Sposoby ochrony 
przyrody 

•  

• określa cele ochrony 
przyrody 

• wymienia sposoby ochrony 
gatunkowej 

•  

• wymienia formy ochrony 
przyrody 

• omawia formy ochrony 
indywidualnej 
•  

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa 

• wykazuje różnicę między 
ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową 
•  

• charakteryzuje poszczególne 
formy ochrony przyrody 

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000 

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 
przyrody w Polsce 
•  

• wskazuje formy ochrony 
przyrody występujące 

w najbliższej okolicy 

• uzasadnia konieczność 
stosowania form ochrony 
przyrody dla zachowania 
gatunków i ekosystemów 
•  
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Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

1. Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy 

Uczeń:  
• wyjaśnia znaczenie terminu geografia  
• podaje wymiary Ziemi  
• wyjaśnia znaczenie terminów: siatka 

geograficzna, południk, równoleżnik, 
zwrotnik, długość geograficzna, 
szerokość geograficzna  

• wskazuje na globusie i na mapie 
południk: 0° i 180° oraz półkulę 
wschodnią i półkulę zachodnią  

• wskazuje na globusie i na mapie równik 
oraz półkule: północną i południową  

• wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, 
skala, siatka kartograficzna, legenda 
mapy  

• wymienia elementy mapy  
• wymienia rodzaje skal  
• wyjaśnia znaczenie terminów: 

wysokość względna, wysokość 
bezwzględna, poziomica  

• odczytuje z mapy wysokość 
bezwzględną  

• podaje na podstawie atlasu nazwy map 
ogólnogeograficznych i tematycznych 

Uczeń:  
• wymienia źródła informacji 

geograficznej  
• podaje cechy kształtu Ziemi  
• odczytuje wartości szerokości 

geograficznej zwrotników, kół 
podbiegunowych oraz biegunów  

• podaje cechy siatki geograficznej  
• określa położenie geograficzne 

punktów i obszarów na mapie  
• wyjaśnia różnicę między siatką 

kartograficzną a siatką geograficzną  
• szereguje skale od największej do 

najmniejszej  
• podaje różnicę między wysokością 

względną i wysokością bezwzględną  
• określa na podstawie rysunku 

poziomicowego cechy ukształtowania 
powierzchni terenu  

• charakteryzuje mapy ze względu na ich 
przeznaczenie 

Uczeń: przedstawia poglądy na kształt 
Ziemi  
• wymienia dowody na kulistość Ziemi  
• wymienia cechy południków 

i równoleżników  
• odczytuje długość i szerokość 

geograficzną na globusie i na mapie  
• odszukuje obiekty na mapie na 

podstawie podanych współrzędnych 
geograficznych  

• przedstawia skalę w postaci 
mianowanej i podziałki liniowej  

• wymienia metody prezentacji zjawisk 
na mapach  

• omawia sposoby przedstawiania rzeźby 
terenu na mapie  

• oblicza wysokości względne  
• omawia podział map ze względu 

na treść, skalę i przeznaczenie 

Uczeń:  
• wyjaśnia znaczenie układu 

współrzędnych geograficznych  
• oblicza na podstawie współrzędnych 

geograficznych rozciągłość 
równoleżnikową i rozciągłość 
południkową  

• analizuje treści map wykonanych w 
różnych skalach  

• posługuje się skalą mapy do obliczania 
odległości w terenie i na mapie  

• omawia metody prezentacji zjawisk na 
mapach  

• charakteryzuje rzeźbę terenu na 
podstawie rysunku poziomicowego i 
mapy ogólnogeograficznej  

• odszukuje w atlasie mapy i określa ich 
przynależność do poszczególnych 
rodzajów 

Uczeń:  
• określa przedmiot badań 

poszczególnych nauk geograficznych  
• ocenia znaczenie umiejętności 

określania współrzędnych 
geograficznych w życiu człowieka  

• oblicza skalę mapy na podstawie 
odległości rzeczywistej między 
obiektami przedstawionymi na mapie  

• wskazuje możliwość praktycznego 
wykorzystania map w różnych skalach  

• interpretuje treści różnego rodzaju 
map i przedstawia ich zastosowanie 
 

2. Środowisko przyrodnicze Polski 

Uczeń:  
• podaje cechy położenia Polski w Europie 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej 
podaje całkowitą i administracyjną 
powierzchnię Polski  

Uczeń: 
• omawia cechy położenia Europy i Polski 
na podstawie mapy ogólnogeograficznej 

• opisuje granicę między Europą a Azją na 
podstawie mapy ogólnogeograficznej 
Europy  

Uczeń: 
• oblicza rozciągłość południkową i 
rozciągłość równoleżnikową Europy i 
Polski 

Uczeń: 
• rozróżnia konsekwencje położenia 
matematycznego, 
fizycznogeograficznego oraz 
geopolitycznego Polski 

Uczeń: 
• wykazuje konsekwencje rozciągłości 
południkowej i rozciągłości 
równoleżnikowej Polski i Europy 

• wykazuje zależność między 
występowaniem ruchów górotwórczych 



 

 

• wskazuje na mapie geometryczny 
środek Polski  

• wymienia kraje sąsiadujące z Polską i 
wskazuje je na mapie  

• podaje długość granic z sąsiadującymi 
państwami  

• wyjaśnia znaczenie terminu geologia  
• wymienia najważniejsze wydarzenia 
geologiczne na obszarze Polski  

• wyjaśnia znaczenie terminów  
plejstocen i holocen  

• wyjaśnia znaczenie terminów krajobraz 
polodowcowy i rzeźba glacjalna  

• wymienia formy terenu utworzone na 
obszarze Polski przez lądolód 
skandynawski  

• wymienia pasy rzeźby terenu Polski i 
wskazuje je na mapie  

• wymienia główne rodzaje skał  
• wyjaśnia znaczenie terminów: pogoda, 
klimat, ciśnienie atmosferyczne, niż 
baryczny, wyż baryczny  

• wymienia cechy klimatu morskiego i 
klimatu kontynentalnego  

• wymienia elementy klimatu  
• wyjaśnia znaczenie terminu średnia 
dobowa wartość temperatury powietrza  

• wymienia czynniki, które warunkują 
zróżnicowanie temperatury powietrza i 
wielkość opadów w Polsce  

• wymienia rodzaje wiatrów  
• wyjaśnia znaczenie terminu przepływ 
• wyjaśnia znaczenie terminów system 
rzeczny, dorzecze, zlewisko 

• wskazuje na mapie główne rzeki Europy 
i Polski  

• określa na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej położenie Morza 
Bałtyckiego  

• podaje główne cechy fizyczne Bałtyku  

• odczytuje szerokość i długość 
geograficzną wybranych punktów na 
mapie Polski i Europy 

• wskazuje na mapie przebieg granic 
Polski  

• omawia na podstawie mapy płytową 
budowę litosfery  

• omawia proces powstawania gór  
• wymienia na podstawie mapy 
geologicznej ruchy górotwórcze w 
Europie i w Polsce  

• wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej góry fałdowe, 
zrębowe oraz wulkaniczne w Europie i w 
Polsce  

• omawia zlodowacenia na obszarze 
Polski  

• opisuje nizinne i górskie formy 
polodowcowe  

• porównuje krzywą hipsograficzną Polski 
i Europy  

• dokonuje podziału surowców 
mineralnych  

• wymienia strefy klimatyczne świata na 
podstawie mapy tematycznej  

• podaje cechy przejściowości klimatu 
Polski  

• podaje zróżnicowanie długości okresu 
wegetacyjnego w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  

• opisuje wody Europy na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej  

• rozpoznaje typy ujść rzecznych  
• charakteryzuje temperaturę wód oraz 
zasolenie Bałtyku na tle innych mórz 
świata  

• opisuje świat roślin i zwierząt Bałtyku 
• opisuje charakterystyczne typy gleb w 
Polsce  

• charakteryzuje na podstawie map 
geologicznych obszar Polski na tle 
struktur geologicznych Europy  

• opisuje cechy różnych typów 
genetycznych gór  

• przedstawia współczesne obszary 
występowania lodowców na Ziemi i 
wskazuje je na mapie 
ogólnogeograficznej świata  

• charakteryzuje działalność 
rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców 
górskich na obszarze Polski  

• omawia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej cechy 
ukształtowania powierzchni Europy i 
Polski  

• opisuje rozmieszczenie surowców 
mineralnych w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  

• omawia warunki klimatyczne w Europie  
• charakteryzuje czynniki kształtujące 
klimat w Polsce  

• odczytuje wartości temperatury 
powietrza i wielkości opadów 
atmosferycznych z klimatogramów  

• wyjaśnia, na czym polega asymetria 
dorzeczy Wisły i Odry  

• opisuje na podstawie mapy cechy oraz 
walory Wisły i Odry  

• charakteryzuje i rozpoznaje typy 
wybrzeży Bałtyku  

• wyróżnia najważniejsze cechy 
wybranych typów gleb na podstawie 
profili glebowych  

• omawia funkcje lasów  
• omawia na podstawie mapy Polski 
przestrzenne zróżnicowanie lesistości w 
Polsce 

•  ocenia rolę parków narodowych i 
innych form ochrony przyrody w 

• opisuje jednostki geologiczne Polski i 
podaje ich charakterystyczne cechy  

• określa na podstawie mapy geologicznej 
obszary poszczególnych fałdowań na 
terenie Europy i Polski  

• opisuje mechanizm powstawania 
lodowców  

• wykazuje pasowość rzeźby terenu Polski  
• przedstawia czynniki kształtujące rzeźbę 
powierzchni Polski  

• rozpoznaje główne skały występujące na 
terenie Polski  

• podaje przykłady gospodarczego 
wykorzystania surowców mineralnych w 
Polsce  

• opisuje pogodę kształtowaną przez 
główne masy powietrza napływające 
nad teren Polski  

• opisuje na podstawie map 
tematycznych rozkład temperatury 
powietrza oraz opadów 
atmosferycznych w Polsce  

• omawia niszczącą i budującą działalność 
Bałtyku  

• omawia procesy i czynniki glebotwórcze  
• opisuje typy zbiorowisk leśnych w 
Polsce  

• opisuje unikalne na skalę światową 
obiekty przyrodnicze objęte ochroną na 
terenie Polski  

• ocenia najważniejsze działania w 
zakresie ochrony środowiska 

w Europie a współczesnym 
ukształtowaniem powierzchni Polski  

• wykazuje zależność między 
występowaniem zlodowaceń w Europie 
a współczesnym ukształtowaniem 
powierzchni Polski  

• opisuje wpływ wydobycia surowców 
mineralnych na środowisko 
przyrodnicze  

• wykazuje wpływ zmienności pogody w 
Polsce na rolnictwo, transport i 
turystykę  

• ocenia znaczenie gospodarcze rzek 
Polski  

• analizuje główne źródła zanieczyszczeń 
Morza Bałtyckiego  

• ocenia przydatność przyrodniczą i 
gospodarczą lasów w Polsce  

• podaje argumenty przemawiające za 
koniecznością zachowania walorów 
dziedzictwa przyrodniczego  

• planuje wycieczkę do parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody 

 
 
 
 



 

 

• wyjaśnia znaczenie terminów: gleba, 
czynniki glebotwórcze, proces 
glebotwórczy, profil glebowy, poziomy 
glebowe  

• wymienia typy gleb w Polsce  
• wyjaśnia znaczenie terminu lesistość  
• wymienia różne rodzaje lasów w Polsce  
• wymienia formy ochrony przyrody w 
Polsce  

• wskazuje na mapie Polski parki 
narodowe 

 

• przedstawia na podstawie mapy 
tematycznej rozmieszczenie gleb na 
obszarze Polski  

• omawia na podstawie danych 
statystycznych wskaźnik lesistości Polski  

• omawia strukturę gatunkową lasów w 
Polsce  

• podaje przykłady rezerwatów przyrody, 
parków krajobrazowych i pomników 
przyrody na obszarze wybranego 
regionu  

• charakteryzuje wybrane parki narodowe 
w Polsce 

zachowaniu naturalnych walorów 
środowiska przyrodniczego 

3. Ludność i urbanizacja w Polsce 

Uczeń: 
• wskazuje na mapie politycznej Europy 
największe i najmniejsze państwa 
Europy  

• wskazuje na mapie administracyjnej 
Polski poszczególne województwa i ich 
stolice  

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
demografia, przyrost naturalny, 
współczynnik przyrostu naturalnego, 
współczynnik urodzeń, współczynnik 
zgonów  

• wymienia na podstawie danych 
statystycznych państwa o różnym 
współczynniku przyrostu naturalnego w 
Europie  

• wyjaśnia znaczenie terminów: piramida 
płci i wieku, średnia długość trwania 
życia 

• odczytuje dane dotyczące struktury płci 
i wieku oraz średniej długości trwania 
życia w Polsce na podstawie danych 
statystycznych  

• wyjaśnia znaczenie terminu wskaźnik 
gęstości zaludnienia  

Uczeń:  
• szereguje województwa pod względem 
powierzchni od największego do 
najmniejszego  

• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych zmiany liczby ludności 
Polski po II wojnie światowej  

• omawia na podstawie wykresu przyrost 
naturalny w Polsce w latach 1946–2016  

• omawia przestrzenne zróżnicowanie 
współczynnika przyrostu naturalnego w 
Polsce  

• omawia na podstawie danych 
statystycznych średnią długość trwania 
życia Polaków na tle europejskich 
społeczeństw 

• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
gęstości zaludnienia w Europie i w 
Polsce  

• omawia na podstawie mapy 
tematycznej przestrzenne 
zróżnicowanie gęstości zaludnienia w 
Polsce  

• wymienia główne przyczyny migracji 
zagranicznych w Polsce  

Uczeń: 
• omawia zmiany na mapie politycznej 
Europy w drugiej połowie XX w.  

• oblicza współczynnik przyrostu 
naturalnego  

• podaje przyczyny zróżnicowania 
przyrostu naturalnego w Europie i w 
Polsce  

• omawia czynniki wpływające na liczbę 
urodzeń w Polsce  

• porównuje udział poszczególnych grup 
wiekowych ludności w Polski na 
podstawie danych statystycznych  

• oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia 
Polski  

• opisuje na podstawie mapy cechy 
rozmieszczenia ludności w Polsce 

• opisuje skutki migracji zagranicznych w 
Polsce  

• porównuje przyrost rzeczywisty ludności 
w Polsce i w wybranych państwach 
Europy  

• omawia przyczyny migracji 
wewnętrznych w Polsce  

• porównuje strukturę narodowościową 
ludności Polski z analogicznymi 

Uczeń: 
• omawia zmiany, które zaszły w podziale 
administracyjnym Polski po 1 stycznia 
1999 r.  

• omawia na podstawie danych 
statystycznych uwarunkowania 
przyrostu naturalnego w Polsce na tle 
Europy  

• omawia strukturę płci i wieku ludności 
Polski na tle struktur wybranych państw 
europejskich na podstawie piramidy płci 
i wieku 

• omawia czynniki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze wpływające na 
rozmieszczenie ludności w wybranych 
państwach Europy i Polski 

• oblicza przyrost rzeczywisty i 
współczynnik przyrostu rzeczywistego 
Polsce  

• charakteryzuje skutki migracji 
wewnętrznych w Polsce  

• omawia przyczyny rozmieszczenia 
mniejszości narodowych w Polsce  

• przedstawia strukturę wyznaniową 
Polaków na tle innych państw Europy  

Uczeń: 
• analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł ekonomiczne skutki 
utrzymywania się niskich lub ujemnych 
wartości współczynnika przyrostu 
naturalnego w krajach Europy i Polski  

• analizuje konsekwencje starzenia się 
społeczeństwa europejskiego  

• analizuje skutki nierównomiernego 
rozmieszczenia ludności w Europie i w 
Polsce  

• ocenia skutki migracji zagranicznych w 
Polsce i w Europie  

• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł problemy mniejszości 
narodowych w Europie i w Polsce 

• analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł skutki bezrobocia w Polsce  

• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany zachodzące w procesie 
urbanizacji w Polsce po II wojnie 
światowej 

 
 



 

 

• wymienia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności w Polsce  

• wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, 
emigracja, imigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty, współczynnik 
przyrostu rzeczywistego  

• wyjaśnia różnicę między emigracją a 
imigracją  

• odczytuje dane dotyczące wielkości i 
kierunków emigracji z Polski  

• wymienia główne skupiska Polonii  
• wyjaśnia znaczenie terminu migracje 
wewnętrzne  

• wymienia przyczyny migracji 
wewnętrznych  

• wymienia mniejszości narodowe w 
Polsce  

• wskazuje na mapie Polski regiony 
zamieszkałe przez mniejszości 
narodowe  

• wyjaśnia znaczenie terminów: struktura 
zatrudnienia, struktura wykształcenia, 
bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność 
aktywna zawodowo  

• odczytuje z danych statystycznych 
wielkość zatrudnienia w poszczególnych 
sektorach gospodarki  

• odczytuje z mapy zróżnicowanie 
przestrzenne bezrobocia w Polsce i w 
Europie  

• wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji  

• odczytuje z danych statystycznych 
wskaźnik urbanizacji w Polsce i w 
wybranych krajach Europy 

• wyjaśnia znaczenie terminu miasto  
• wymienia największe miasta i wskazuje 
je na mapie Polski  

• wymienia funkcje miast 

• określa kierunki napływu imigrantów do 
Polski  

• podaje najważniejsze cechy migracji 
wewnętrznych w Polsce  

• charakteryzuje mniejszości narodowe, 
mniejszości etniczne i społeczności 
etniczne w Polsce  

• podaje przyczyny bezrobocia w Polsce  
• porównuje wielkość bezrobocia w 
Polsce i innych krajach europejskich na 
podstawie danych statystycznych  

• wymienia typy zespołów miejskich w 
Polsce i podaje ich przykłady  

• podaje różnicę między aglomeracją 
monocentryczną a policentryczną  

• podaje przyczyny rozwoju największych 
miast w Polsce  

• podaje przykłady miast o różnych 
funkcjach w Polsce 

 

strukturami ludności w wybranych 
państwach europejskich  

• określa na podstawie danych 
statystycznych różnicę w strukturze 
zatrudnienia ludności w poszczególnych 
województwach  

• porównuje stopę bezrobocia w 
wybranych krajach europejskich  

• analizuje wskaźnik urbanizacji w Polsce i 
wybranych krajach Europy  

• analizuje rozmieszczenie oraz wielkość 
miast w Polsce  

• charakteryzuje funkcje wybranych miast 
w Polsce  

• omawia przyczyny rozwoju miast w 
Polsce 

 

• omawia strukturę zatrudnienia wg 
działów gospodarki w poszczególnych 
województwach  

• omawia pozytywne i negatywne skutki 
urbanizacji  

• charakteryzuje przemiany 
współczesnych miast  

• omawia problemy mieszkańców dużych 
miast  

• analizuje wielkość miast w Polsce i ich 
rozmieszczenie wg grup wielkościowych  

• omawia przemiany współczesnych miast 
 

 

4. Rolnictwo i przemysł Polski 



 

 

Uczeń: 
• wymienia funkcje rolnictwa  
• wymienia warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w 
Polsce  

• wymienia na podstawie map 
tematycznych regiony rolnicze w Polsce  

• wyjaśnia znaczenie terminów: plon, 
zbiór  

• wymienia główne uprawy w Polsce  
• wskazuje na mapie główne obszary 
upraw w Polsce  

• wyjaśnia znaczenie terminów: hodowla, 
pogłowie  

• wymienia główne zwierzęta 
gospodarskie w Polsce  

• wskazuje na mapie obszary hodowli 
zwierząt gospodarskich  

• dokonuje podziału przemysłu na sekcje i 
działy  

• wymienia funkcje przemysłu  
• wymienia źródła energii  
• wymienia typy elektrowni  
• wskazuje na mapie największe 
elektrownie w Polsce  

• wymienia największe porty morskie w 
Polsce i wskazuje je na mapie 

Uczeń: 
• opisuje warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w 
Polsce  

• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę wielkościową 
gospodarstw rolnych w Polsce  

• przedstawia znaczenie gospodarcze 
głównych upraw w Polsce  

• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę upraw  

• wskazuje rejony warzywnictwa i 
sadownictwa w Polsce  

• przedstawia znaczenie gospodarcze 
produkcji zwierzęcej w Polsce  

• wymienia czynniki lokalizacji hodowli 
bydła, trzody chlewnej i drobiu w Polsce  

• omawia cechy polskiego przemysłu  
• wymienia przyczyny zmian w strukturze 
przemysłu Polski  

• lokalizuje na mapie Polski elektrownie 
cieplne, wodne i niekonwencjonalne  

• opisuje wielkość produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych  

• opisuje na podstawie danych 
statystycznych wielkość przeładunków 
w portach morskich Polski 

Uczeń: 
• przedstawia rolnictwo jako sektor 
gospodarki oraz jego rolę w rozwoju 
społeczno- -gospodarczym kraju  

• omawia regiony rolnicze o 
najkorzystniejszych warunkach do 
produkcji rolnej w Polsce  

• przedstawia strukturę użytkowania 
ziemi w Polsce na tle innych krajów 
Europy  

• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę hodowli w 
Polsce  

• przedstawia przemysł jako sektor 
gospodarki i jego rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  

• omawia przyczyny nierównomiernego 
rozmieszczenia przemysłu w Polsce  

• prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę produkcji 
energii elektrycznej w Polsce na tle 
wybranych krajów Europy  

• opisuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę przeładunków 
w polskich portach morskich  

• opisuje strukturę połowów ryb w Polsce 

Uczeń: 
• omawia poziom mechanizacji i 
chemizacji rolnictwa w Polsce  

• charakteryzuje czynniki wpływające na 
rozmieszczenie upraw w Polsce  

• porównuje produkcję roślinną w Polsce 
na tle produkcji w innych krajach Europy  

• porównuje produkcję zwierzęcą w 
Polsce na tle produkcji w innych krajach 
Europy  

• omawia rozwój przemysłu w Polsce po II 
wojnie światowej  

• analizuje przyczyny i skutki 
restrukturyzacji polskiego przemysłu  

• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany zachodzące współcześnie 
w polskiej energetyce  

• określa na podstawie dostępnych źródeł 
uwarunkowania rozwoju gospodarki 
morskiej w Polsce  

• omawia problemy przemysłu 
stoczniowego w Polsce 

Uczeń: 
• przedstawia korzyści dla polskiego 
rolnictwa wynikające z członkostwa 
naszego kraju w Unii Europejskiej  

• dokonuje na podstawie danych 
statystycznych analizy zmian pogłowia 
wybranych zwierząt gospodarskich w 
Polsce po 2000 r. i wyjaśnia ich 
przyczyny  

• przedstawia perspektywy rozwoju 
gospodarki morskiej w Polsce 

5. Usługi w Polsce 

Uczeń: 
• podaje przykłady różnych rodzajów 
usług w Polsce  

• wyjaśnia znaczenie terminu 
komunikacja  

• wyróżnia rodzaje transportu w Polsce  
• wskazuje na mapie Polski porty 
handlowe, śródlądowe oraz lotnicze  

• wyróżnia rodzaje łączności  
• wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, 
walory turystyczne, infrastruktura 
turystyczna  

• Uczeń: 
• omawia zróżnicowanie usług w Polsce  
• omawia rodzaje transportu lądowego w 
Polsce  

• omawia na podstawie map 
tematycznych gęstość dróg kołowych i 
autostrad w Polsce  

• omawia na podstawie mapy 
tematycznej gęstość sieci kolejowej w 
Polsce  

Uczeń: 
• przedstawia usługi jako sektor 
gospodarki oraz ich rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  

• charakteryzuje udział poszczególnych 
rodzajów transportu w przewozach 
pasażerów i ładunków  

• omawia ruch pasażerski w portach 
lotniczych Polski  

• podaje przyczyny nierównomiernego 
dostępu do środków łączności na 
terenie Polski  

Uczeń: 
• wyjaśnia przyczyny zróżnicowania sieci 
transportowej w Polsce  

• określa znaczenie transportu w rozwoju 
gospodarczym Polski  

• prezentuje na podstawie dostępnych 
źródeł problemy polskiego transportu 
wodnego i lotniczego  

• określa znaczenie łączności w rozwoju 
gospodarczym Polski  

Uczeń: 
• ocenia na podstawie dostępnych źródeł 
poziom rozwoju turystyki zagranicznej w 
Polsce na tle innych krajów Europy  

• omawia na podstawie dostępnych 
źródeł zmiany, które zaszły w 
geograficznych kierunkach wymiany 
międzynarodowej Polski  

• podaje przykłady sukcesów polskich 
firm na arenie międzynarodowej  

 
 



 

 

• dokonuje podziału turystyki  
• wymienia i wskazuje na mapie regiony 
turystyczne Polski  

• wyjaśnia znaczenie terminów: eksport, 
import, bilans handlu zagranicznego  

• wymienia państwa będące głównymi 
partnerami handlowymi Polski 

 

• omawia na podstawie danych 
statystycznych morską flotę 
transportową w Polsce  

• omawia czynniki rozwoju turystyki  
• wymienia i wskazuje na mapie polskie 
obiekty, znajdujące się na Liście 
światowego dziedzictwa UNESCO  

• omawia strukturę towarową handlu 
międzynarodowego 

 

• charakteryzuje obiekty znajdujące się na 
Liście światowego dziedzictwa UNESCO  

• charakteryzuje na przykładach walory 
turystyczne Polski  

• przedstawia przyczyny niskiego salda 
bilansu handlu zagranicznego w Polsce 

 

• analizuje na podstawie dostępnych 
źródeł wpływy z turystyki w Polsce i w 
wybranych krajach Europy  

• ocenia na podstawie dostępnych źródeł 
atrakcyjność turystyczną wybranego 
regionu Polski  

• ocenia znaczenie handlu zagranicznego 
dla polskiej gospodarki 

 

6. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski 

Uczeń: 
• wymienia źródła zanieczyszczeń 
środowiska przyrodniczego 

• podaje przyczyny kwaśnych opadów 
 

Uczeń: 
• omawia rodzaje zanieczyszczeń i ich 
źródła 

 

Uczeń: 
• charakteryzuje wpływ poszczególnych 
sektorów gospodarki na stan 
środowiska 

• wymienia źródła zanieczyszczeń 
komunalnych  

Uczeń: 
• analizuje na podstawie mapy 
tematycznej stan zanieczyszczeń wód 
śródlądowych  

• omawia skutki zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego 

Uczeń: 
• ustala na podstawie dostępnych źródeł, 
jakie regiony w Polsce cechują się 
największym zanieczyszczeniem 
środowiska przyrodniczego  

 

7. Relacje między elementami środowiska geograficznego 

Uczeń: 
• wyjaśnia znaczenie terminów: powódź, 
dolina rzeczna, koryto rzeczne, terasa 
zalewowa, sztuczny zbiornik wodny  

• wymienia przyczyny powodzi w Polsce  
• wymienia główne źródła energii w 
województwach pomorskim i łódzkim  

• wymienia przyczyny migracji do stref 
podmiejskich  

• wymienia przyczyny wyludniania się wsi 
oddalonych od dużych miast  

• wymienia podstawowe cechy 
gospodarki centralnie sterowanej i 
gospodarki rynkowej  

• wyjaśnia znaczenie terminów: centra 
logistyczne, spedycja  

• wymienia główne atrakcje turystyczne 
wybrzeża Bałtyku i Małopolski 

Uczeń: 
• opisuje zjawisko powodzi  
• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 
Polski obszary zagrożone powodzią  

• wskazuje na mapie Polski 
rozmieszczenie największych sztucznych 
zbiorników wodnych  

• podaje przyczyny rozwoju energetyki 
wiatrowej i słonecznej w 
województwach pomorskim i łódzkim  

• omawia przyczyny migracji do stref 
podmiejskich  

• wskazuje na mapie województw 
podlaskiego i zachodniopomorskiego 
obszary o dużym wzroście liczby 
ludności  

• omawia cechy gospodarki Polski przed 
1989 r. i po nim  

• omawia na podstawie mapy sieć 
autostrad i dróg ekspresowych  

Uczeń: 
• wymienia czynniki sprzyjające 
powodziom w Polsce  

• określa rolę przeciwpowodziową 
sztucznych zbiorników  

• wyjaśnia wpływ warunków 
pozaprzyrodniczych na wykorzystanie 
OZE w województwach pomorskim i 
łódzkim  

• omawia na podstawie map 
tematycznych zmiany liczby ludności w 
strefach podmiejskich Krakowa i 
Warszawy  

• wskazuje na mapie województw 
podlaskiego i zachodniopomorskiego 
gminy o dużym spadku liczby ludności  

• analizuje współczynnik salda migracji na 
przykładzie województw 
zachodniopomorskiego i podlaskiego  

Uczeń: 
• analizuje konsekwencje stosowania 
różnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej  

• omawia największe powodzie w Polsce i 
ich skutki  

• wymienia korzyści płynące z 
wykorzystania źródeł odnawialnych do 
produkcji energii  

• analizuje dane statystyczne dotyczące 
liczby farm wiatrowych w Łódzkiem i 
Pomorskiem  

• omawia wpływ migracji do stref 
podmiejskich na przekształcenie 
struktury demograficznej okolic 
Krakowa i Warszawy  

• określa zmiany w użytkowaniu i 
zagospodarowaniu stref podmiejskich 
na przykładzie Krakowa i Warszawy  

• wyjaśnia wpływ migracji na strukturę 
wieku ludności obszarów wiejskich  

Uczeń: 
• określa na wybranych przykładach 
wpływ wylesiania dorzeczy, regulacji 
koryt rzecznych, stanu wałów 
przeciwpowodziowych, zabudowy teras 
zalewowych i sztucznych zbiorników 
wodnych na wezbrania oraz 
występowanie i skutki powodzi w Polsce  

• analizuje na wybranych przykładach 
warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze sprzyjające produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych i 
nieodnawialnych lub ograniczające tę 
produkcję oraz określa ich wpływ na 
rozwój energetyki  

• identyfikuje na wybranych przykładach 
związki między rozwojem dużych miast 
a zmianami w użytkowaniu i 
zagospodarowaniu terenu, stylu 
zabudowy oraz strukturze 
demograficznej w strefach podmiejskich  



 

 

• wymienia rodzaje usług, które rozwijają 
się dzięki wzrostowi ruchu 
turystycznego  
 

• omawia strukturę zatrudnienia w 
konurbacji katowickiej i aglomeracji 
łódzkiej przed 1989 r.  

• wymienia główne inwestycje 
przemysłowe we Wrocławiu i w jego 
okolicach  

• wskazuje na mapie tematycznej 
przykłady miejsc, w których przebieg 
autostrad i dróg ekspresowych sprzyja 
powstawaniu centrów logistycznych  

• wskazuje na mapie położenie głównych 
atrakcji wybrzeża Bałtyku i Małopolski  

 

• opisuje zmiany, jakie zaszły w strukturze 
produkcji po 1989 r. w konurbacji 
katowickiej i aglomeracji łódzkiej  

• omawia rolę transportu morskiego w 
rozwoju innych działów gospodarki  

• analizuje dane statystyczne dotyczące 
ruchu turystycznego nad Morzem 
Bałtyckim i w Krakowie  

• określa wpływ walorów przyrodniczych 
wybrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa 
kulturowego Małopolski na rozwój 
turystyki na tych obszarach  

 

• ukazuje na wybranych przykładach 
wpływ procesów migracyjnych na 
strukturę wieku i zmiany zaludnienia 
obszarów wiejskich  

• wykazuje na podstawie dostępnych 
źródeł wpływ przemian politycznych i 
gospodarczych w Polsce po 1998 r. na 
zmiany struktury zatrudnienia w 
wybranych regionach kraju  

• identyfikuje związki między przebiegiem 
autostrad a lokalizacją przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz centrów 
logistycznych i handlowych na 
wybranym obszarze kraju 

• identyfikuje związki między transportem 
morskim a lokalizacją inwestycji 
przemysłowych i usługowych na 
przykładzie Trójmiasta 

8. Mój region i moja mała ojczyzna 

Uczeń: 
• wyjaśnia znaczenie terminu region  
• wskazuje położenie swojego regionu na 
mapie ogólnogeograficznej Polski  

• wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej sąsiednie regiony  

• wymienia najważniejsze walory 
przyrodnicze regionu  

• wyjaśnia znaczenie terminu mała 
ojczyzna  

• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 
Polski, topograficznej lub na planie 
miasta obszar małej ojczyzny  

• przedstawia źródła informacji o małej 
ojczyźnie  

• wymienia walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny 

 

Uczeń: 
• charakteryzuje środowisko przyrodnicze 
regionu oraz określa jego główne cechy 
na podstawie map tematycznych  

• rozpoznaje skały występujące w 
regionie miejsca zamieszkania  

• wyróżnia najważniejsze cechy 
gospodarki regionu na podstawie 
danych statystycznych i map 
tematycznych  

• określa obszar utożsamiany z własną 
małą ojczyzną jako symboliczną 
przestrzenią w wymiarze lokalnym  

• rozpoznaje w terenie obiekty 
charakterystyczne dla małej ojczyzny i 
decydujące o jej atrakcyjności 

 

Uczeń: 
• wyjaśnia uwarunkowania zróżnicowania 
środowiska przyrodniczego w swoim 
regionie  

• analizuje genezę rzeźby powierzchni 
swojego regionu  

• prezentuje główne cechy struktury 
demograficznej ludności regionu  

• prezentuje główne cechy gospodarki 
regionu  

• opisuje walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny  

• omawia historię małej ojczyzny na 
podstawie dostępnych źródeł 
 

Uczeń: 
• przedstawia w dowolnej formie (np. 
prezentacji multimedialnej, plakatu, 
wystawy fotograficznej) przyrodnicze i 
kulturowe walory swojego regionu  

• analizuje formy współpracy między 
własnym regionem a partnerskimi 
regionami zagranicznymi  

• prezentuje na podstawie informacji 
wyszukanych w różnych źródłach i w 
dowolnej formie (np. prezentacji 
multimedialnej, plakatu, wystawy 
fotograficznej) atrakcyjność osadniczą 
oraz gospodarczą małej ojczyzny jako 
miejsca zamieszkania i rozwoju 
określonej działalności gospodarczej 
 

Uczeń: 
• podaje przykłady osiągnięć Polaków w 
różnych dziedzinach życia społeczno-
gospodarczego na arenie 
międzynarodowej  

• projektuje na podstawie wyszukanych 
informacji trasę wycieczki krajoznawczej 
po własnym regionie  

• wykazuje na podstawie obserwacji 
terenowych przeprowadzonych w 
wybranym miejscu własnego regionu 
zależności między elementami 
środowiska geograficznego  

• planuje wycieczkę po swojej małej 
ojczyźnie  

• projektuje na podstawie własnych 
obserwacji terenowych działania służące 
zachowaniu walorów środowiska 
geograficznego (przyrodniczego i 
kulturowego) oraz poprawie warunków 
życia lokalnej społeczności 



 

 

Geografia 
 
Wymagania na poszczególne oceny w klasach ósmych (geografia) 
 

1. Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który: 
- zna połozenie geograficzne Azji 
- zna najważniejsze obiekty geograficzne w Azji, w tym najważniejsze góry, największe niziny i wyżyny, najważniejsze rzeki 
- zna położenie najważniejszych państw w Azji 
- potrafi ogólnie scharakteryzować cechy przyrodnicze najwazniejszych państw Azji 
- potrafi ogólnie scharakteryzować zjawisko wulkanizmu 
- potrafi wymienić najważniejsze strefy klimatyczne Azji na podstawie mapy 
- potrafi wymienić najważniejsze uprawy w Azji 
-potrafi krótko scharakteryzować region Bliskiego Wschodu I jego znaczenie w polityce i gospodarce światowej 
- zna położenie geograficzne Afryki 
- wymienia strefy klimatyczne Afryki 
- wymienia najwazniejsze rzeki i jeziora Afryki 
- zna położenie najważniejszych państw Afryki 
- określa położenie geograficzne obu Ameryk 
- potrafi scharakteryzować klęski żywiołowe w obu Amerykach 
- zna położenie najważniejszych państw w obu Amerykach 
- zna położenie naważniejszych nizin i gór obu Ameryk 
- wyjaśnia pojęcia: urbanizacja, aglomeracja, megalopolis, wskaźnik urbanizacji 
- określa położenie Australii i Oceanii 
- wyjaśnia pojęcie: basen artezyjski 
- określa położenie geograficzne Arktyki i Antarktydy 
- wyjaśnia znaczenie terminów: lodowiec szelfowy, lądolód, góra lodowa, nunataki 
- określa warunki klimatyczne w obszarach polarnych 
 

2. Ocenę dostateczną uzyskuje uczeń, który: 
- zna wszystkie ważniejsze obiekty geograficzne Azji, w tym większość dużych połwyspów i wysp 
- zna położenie większości krajów w Azji 
- zna położenie większości gór, nizin i wyżyn Azji 



 

 

- omawia stefy roślinne Azji 
- charakteryzuje gospodarkę i środowisko przyrodnicze, warunki rozwoju najważniejszych krajów Azji 
- przedstawia rolę organizacji OPEC 
- przedstawia wymagania najważniejszych roślin uprawnych Azji 
- omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki 
- charakteryzuje ogólnie strefy klimatyczne Azji 
- charakteryzuje problem głodu w Afryce 
- potrafi scharakteryzować termin PKB 
- wymienia i zna położenie większość najwazniejszych państw Afryki 
- podaje główne cechy ukształtowania powierzchni obu Ameryk 
- wymienia strefy klimatyczne obu Ameryk 

-wymienia i zna położenie najważniejszych krajów obu Ameryk 
-podaje, jak powstają cyklony tropikalne I tornado 
- podaje, cechy środowiska geograficznego najważniejszych krajów obu Ameryk 
- charakteryzuje środowisko przyrodnicze Australii I Oceanii 
- wymienia zagrożenia środowiska obszarów polarnych 
 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- omawia cyrkulację monsunową w Azji 
- opisuje kontrasty klimatyczne i roślinne w Azji 
- omawia cechy gospodarki Chin, Japonii i Indii 
- przedstawia wpływ religii na życie w niektórych krajach Azji 
- potrafi scharakteryzować kulturę i społeczeństwo Indii, w tym system kastowy 
- omawia powstawanie trzęsienia Ziemi 
- omawia wpływ religii na życie muzułmanów 
- podaje przyczyny powstawania slumsów  
- omawia zróżnicowanie religijne Bliskiego Wschodu 
- omawia czynniki klimatotwórcze w Afryce 
- omawia gospodarkę w strefie Sahelu 
- omawia przyczyny głodu w Afryce 
- wymienia wybrane atrakcje turystyczne Afryki 
- omawia budowę geologiczną obu Ameryk 



 

 

- omawia czynniki klimatyczne w obu Amerykach 
- wymienia najważniejsze wody powierzchniowe w obu Amerykach 
- charakteryzuje środowisko przyrodnicze Amazonii 
- poprawni odczytuje wykresy zmian liczby ludności  
- podaje przykłady megalopolis 
- charakteryzuje gospodarkę największych krajów obu Ameryk 
- omawia strefy roślinne i klimatyczne w Australii przy pomocy mapy 
- charakteryzuje gospodarkę Australii i krajów Oceanii 
- opisuje zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej 
- charakteryzuje ludy zamieszkujące Arktykę  i ich warunki życia 

 
 

4. Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który: 
 
- wymienia i analizuje rekordy geograficzne Azji 
- omawia powstawanie gór i rowów oceanicznych 
- omawia znaczenie uprawy ryżu dla krajów azjatyckich 
- analizuje źródło sukcesu gospodarczego Japonii i uzasadnia jej nowoczesność 
- przedstawia problem społeczne i demograficzne Chin na podstawie danych statystycznych 
- omawia osiągnięcia gospodarcze Chin 
- omawia kontrasty etniczne, językowe i religijne w Indiach 
- omawia źródła konfliktów zbrojnych i terroryzmu na Bliskim Wschodzie 
- omawia budowę geologiczną Afryki 
- wyjaśnia cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej 
- omawia przyczyny pustynnienia strefy Sahelu 
- omawia typy rolnictwa w Afryce 
- omawia czynniki ograniczające rozwój gospodarczy Afryki 
- omawia skutki niedożywienia ludności 
- przedstawia roślinność na tle stref klimatycznych w obu Amerykach 
- wykazuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni 
- przedstawia sytuację rdzennej ludności w obu Amerykach 
- przedstawia skutki klęsk żywiołowych w obu Amerykach 



 

 

- przedstawia negatywne skutki urbanizacji 
- opisuje cechy rolnictwa, usług w USA i w Kanadzie 
- przedstawia problem eikologiczne i gospodarcze Amazonii 
- wyjaśnia wpływ położenia Australii na klimat 
- szczegółowo omawia gospodarkę Australii 
- wyjaśnia, dlaczego Australia jest atrakcyjna dla emigrantów 
- porównuje środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktydy 
- omawia osiągnięcia polskich badaczy polarnych 
- wyjaśnia status prawny Antarktydy 
- omawia znaczenie traktatu antarktycznego 

 
5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- bierze udział w konkursach geograficznych lub pokrewnych 
- śledzi bieżące wydarzenia światowe i analizuje je na zajęciach 
- omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową 
- omawia wpływ budowy geologicznej na występowanie wulkanów, rowów tektonicznych, trzęsień Ziemi i tsunami 
- opisuje główne problemy społeczeństw azjatyckich 
- analizuje skutki występowania konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie 
- przedstawia role chińskich inwestycji na kontynencie afrykańskim 
- przedstawia sposoby walki z głodem 
- przedstawia możliwe szanse rozwoju krajów afrykańskich 
- ocenia skutki stosowania rolnictwa żarowo – odłogowego na środowisko 
- przedstawia możliwe sposoby ochrony Amazonii 
- omawia skutki zanikania rdzennych kultur 
- opisuje problemy ludności ze slumsów 
- ocenia rolę Stanów Zjednoczonych w światowej gospodarce 
- wykazuje różne zależności rozmieszczenia ludności w Australii 
- omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych 
- charakteryzuje cele oraz zakres badań obszarów polarnych 
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Wymagania na poszczególne oceny  

przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, 

programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej  

szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” 

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym 

i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. 

CHEMIA 

KLASA 7 

Rok szkolny 2017/2018 
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Nauczyciel: Katarzyna Stojek 

 

 

 

 

I. Substancje i ich przemiany 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
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Uczeń: 

– zalicza chemię do nauk przyrodniczych 

– stosuje zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w pracowni chemicznej 

– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu 

laboratoryjnego oraz określa ich 

przeznaczenie 

– zna sposoby opisywania doświadczeń 

chemicznych 

– opisuje właściwości substancji będących 

głównymi składnikami produktów 

stosowanych na co dzień 

– definiuje pojęcie gęstość 

– podaje wzór na gęstość 

– przeprowadza proste obliczenia 

z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość, 

objętość 

Uczeń: 

– omawia, czym zajmuje się chemia 

– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką 

przydatną ludziom 

– wyjaśnia, czym są obserwacje, a czym 
wnioski z doświadczenia 

– przelicza jednostki (masy, objętości, gęstości) 

– wyjaśnia, czym ciało fizyczne różni się 

od substancji 

– opisuje właściwości substancji 

– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby 

rozdzielania mieszanin na składniki 

– sporządza mieszaninę 

– dobiera metodę rozdzielania mieszaniny na 
składniki 

– opisuje i porównuje zjawisko fizyczne  

i reakcję chemiczną 

Uczeń: 

– podaje zastosowania wybranego szkła i sprzętu 

laboratoryjnego 

– identyfikuje substancje na podstawie 

podanych właściwość 

– przeprowadza obliczenia 

z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, 

objętość 

– przelicza jednostki 

– podaje sposób rozdzielenia wskazanej 

mieszaniny na składniki 

– wskazuje różnice między właściwościami 

fizycznymi składników mieszaniny, które 

umożliwiają jej rozdzielenie 

– projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję 

chemiczną i formułuje wnioski 

Uczeń: 

– omawia podział chemii na organiczną  
i nieorganiczną 

– definiuje pojęcie patyna 

– projektuje doświadczenie o podanym tytule 

(rysuje schemat, zapisuje obserwacje i 

formułuje wnioski) 

– przeprowadza doświadczenia z działu 

Substancje i ich przemiany 

– projektuje i przewiduje wyniki doświadczeń 

na podstawie posiadanej wiedzy 
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– wymienia jednostki gęstości 

– odróżnia właściwości fizyczne od 

chemicznych 

– definiuje pojęcie mieszanina substancji 

– opisuje cechy mieszanin jednorodnych 

i niejednorodnych 

– podaje przykłady mieszanin 

– opisuje proste metody rozdzielania mieszanin 

na składniki 

– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne 

 i reakcja chemiczna 

– podaje przykłady zjawisk fizycznych 

i reakcji chemicznych zachodzących  

w otoczeniu człowieka 

– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny 

i związek chemiczny 

– dzieli substancje chemiczne na proste 

i złożone oraz na pierwiastki i związki 

chemiczne 

– podaje przykłady związków chemicznych 

– dzieli pierwiastki chemiczne na 

metale i niemetale 

– projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko 
fizyczne i reakcję chemiczną 

– definiuje pojęcie stopy metali 

– podaje przykłady zjawisk fizycznych 

i reakcji chemicznych zachodzących 

w otoczeniu człowieka 

– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboli 

chemicznych 

– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne 

– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem, 
związkiem chemicznym i mieszaniną 

– proponuje sposoby zabezpieczenia przed 

rdzewieniem przedmiotów wykonanych  

z żelaza  

– wskazuje w podanych przykładach 

reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne 

– wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę 

i związek chemiczny 

– wyjaśnia różnicę między mieszaniną 

a związkiem chemicznym 

– odszukuje w układzie okresowym 

pierwiastków podane pierwiastki chemiczne 

– opisuje doświadczenia wykonywane na lekcji 

– przeprowadza wybrane doświadczenia 
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– podaje przykłady pierwiastków chemicznych 

(metali i niemetali) 

– odróżnia metale i niemetale na podstawie 

ich właściwości 

– opisuje, na czym polegają rdzewienie  

   i korozja 

– wymienia niektóre czynniki powodujące 

korozję 

– posługuje się symbolami chemicznymi 

pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, 

Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg) 

 
Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

– opisuje zasadę rozdziału mieszanin metodą chromatografii  

– opisuje sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin z wykorzystaniem metod spoza podstawy programowej 

– wykonuje obliczenia – zadania dotyczące mieszanin 
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II. Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
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Uczeń: 

– opisuje skład i właściwości powietrza 

– określa, co to są stałe i zmienne składniki 

powietrza 

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz 

właściwości fizyczne gazów szlachetnych 

– podaje, że woda jest związkiem  

chemicznym wodoru i tlenu 

– tłumaczy, na czym polega zmiana stanu 

skupienia na przykładzie wody 

– definiuje pojęcie wodorki 

– omawia obieg tlenu i tlenku węgla(IV) w 

przyrodzie 

– określa znaczenie powietrza, wody, tlenu, 

tlenku węgla(IV) 

– podaje, jak można wykryć tlenek węgla(IV) 

– określa, jak zachowują się substancje  

higroskopijne 

– opisuje, na czym polegają reakcje syntezy, 

analizy, wymiany 

– omawia, na czym polega spalanie 

– definiuje pojęcia substrat i produkt reakcji 

chemicznej 

Uczeń: 

– projektuje i przeprowadza doświadczenie 
potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną 
jednorodną gazów 

– wymienia stałe i zmienne składniki powietrza 

– oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu,  np. w sali 
lekcyjnej 

– opisuje, jak można otrzymać tlen 

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne  gazów 
szlachetnych, azotu 

– podaje przykłady wodorków niemetali 

– wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy 

– wymienia niektóre zastosowania azotu, gazów 
szlachetnych, tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru 

– podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) (na 
przykładzie reakcji węgla z tlenem) 

– definiuje pojęcie reakcja charakterystyczna 

– planuje doświadczenie umożliwiające wykrycie 
obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z 
płuc 

– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany  

– opisuje rolę wody i pary wodnej w przyrodzie 

– wymienia właściwości wody 

– wyjaśnia pojęcie higroskopijność 

– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej 

– wskazuje w zapisie słownym przebiegu reakcji 
chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i związki 
chemiczne 

Uczeń: 

– określa, które składniki powietrza są stałe,  

a które zmienne 

– wykonuje obliczenia dotyczące zawartości 

procentowej substancji występujących w 

powietrzu 

– wykrywa obecność tlenku węgla(IV) 

– opisuje właściwości tlenku węgla(II)  

– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym 

życiu 

– podaje przykłady substancji szkodliwych dla 

środowiska 

– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady 

– określa zagrożenia wynikające z efektu  

cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych 

opadów 

– proponuje sposoby zapobiegania 

powiększaniu się dziury ozonowej  

i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów 

– projektuje doświadczenia, w których otrzyma 

tlen, tlenek węgla(IV), wodór 

– projektuje doświadczenia, w których zbada 

właściwości tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru 

– zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów 

reakcji chemicznych 

Uczeń: 

– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji 

węglanu wapnia z kwasem 

chlorowodorowym 

– wymienia różne sposoby otrzymywania 

tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru 

– projektuje doświadczenia dotyczące 

powietrza i jego składników 

– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu 

z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV) 

jest związkiem chemicznym węgla i tlenu 

– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu  

z parą wodną, że woda jest związkiem 

chemicznym tlenu i wodoru 

– planuje sposoby postępowania 

umożliwiające ochronę powietrza przed 

zanieczyszczeniami 

– identyfikuje substancje na podstawie 

schematów reakcji chemicznych 

– wykazuje zależność między rozwojem 

cywilizacji a występowaniem zagrożeń, 

np. podaje przykłady dziedzin życia, 

których rozwój powoduje negatywne 

skutki dla środowiska przyrodniczego 
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– wskazuje substraty i produkty reakcji 

chemicznej  

– określa typy reakcji chemicznych 

– określa, co to są tlenki i zna ich podział 

– wymienia podstawowe źródła, rodzaje i 

skutki zanieczyszczeń powietrza 

– wskazuje różnicę między reakcjami egzo- i 
endoenergetyczną 

– podaje przykłady reakcji egzo-  

i endoenergetycznych 

– wymienia niektóre efekty towarzyszące  

reakcjom chemicznym 

– opisuje, na czym polega powstawanie dziury ozonowej 
i kwaśnych opadów 

– podaje sposób otrzymywania wodoru (w reakcji kwasu 
chlorowodorowego z metalem) 

− opisuje sposób identyfikowania gazów: wodoru, tlenu, 
tlenku węgla(IV)  

− wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń 
powietrza 

− wymienia niektóre sposoby postępowania 
pozwalające chronić powietrze przed 
zanieczyszczeniami  

– definiuje pojęcia reakcje egzo- i endoenergetyczne 

– podaje przykłady różnych typów reakcji 

chemicznych 

– wykazuje obecność pary wodnej  

w powietrzu 

– omawia sposoby otrzymywania wodoru 

– podaje przykłady reakcji egzo-  

i endoenergetycznych 

– zalicza przeprowadzone na lekcjach reakcje do 
egzo- lub endoenergetycznych  

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń: 

– opisuje destylację skroplonego powietrza 

III. Atomy i cząsteczki 
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Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– definiuje pojęcie materia  

– definiuje pojęcie dyfuzji 

– opisuje ziarnistą budowę materii 

– opisuje, czym atom różni się od cząsteczki 

– definiuje pojęcia: jednostka masy atomowej,  

masa atomowa, masa cząsteczkowa 

– oblicza masę cząsteczkową prostych związków 

chemicznych 

– opisuje i charakteryzuje skład 

atomu 

pierwiastka chemicznego (jądro – 

protony i neutrony, powłoki 

elektronowe – elektrony) 

– wyjaśni, co to są nukleony 

– definiuje pojęcie elektrony walencyjne 

– wyjaśnia, co to są liczba atomowa, liczba 

masowa 

– ustala liczbę protonów, elektronów, 

neutronów w atomie danego pierwiastka 

Uczeń: 

– planuje doświadczenie potwierdzające  

ziarnistość budowy materii 

– wyjaśnia zjawisko dyfuzji 

– podaje założenia teorii atomistyczno- 

-cząsteczkowej budowy materii 

– oblicza masy cząsteczkowe 

– opisuje pierwiastek chemiczny jako zbiór 

atomów o danej liczbie atomowej Z 

– wymienia rodzaje izotopów 

– wyjaśnia różnice w budowie atomów  

izotopów wodoru 

– wymienia dziedziny życia, w których 

stosuje się izotopy 

– korzysta z układu okresowego pierwiastków 

chemicznych 

– wykorzystuje informacje odczytane z układu  

okresowego pierwiastków chemicznych 

Uczeń: 

– wyjaśnia różnice między pierwiastkiem  

a związkiem chemicznym na podstawie 

założeń teorii atomistyczno-cząsteczkowej 

budowy materii 

– oblicza masy cząsteczkowe związków 

chemicznych 

– definiuje pojęcie masy atomowej jako 

średniej mas atomów danego pierwiastka, 

z uwzględnieniem jego składu 

izotopowego 

– wymienia zastosowania różnych izotopów 

– korzysta z informacji zawartych w układzie 

okresowym pierwiastków chemicznych 

– oblicza maksymalną liczbę elektronów  

w powłokach 

– zapisuje konfiguracje elektronowe 

– rysuje uproszczone modele atomów  

– określa zmianę właściwości pierwiastków  

w grupie i okresie  

Uczeń: 

– wyjaśnia związek między podobieństwami 

właściwości pierwiastków chemicznych 

zapisanych w tej samej grupie układu 

okresowego a budową ich atomów i liczbą 

elektronów walencyjnych 

− wyjaśnia, dlaczego masy atomowe podanych 

pierwiastków chemicznych w układzie okresowym 

nie są liczbami całkowitymi 
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chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i 

masowa 

– podaje, czym jest konfiguracja elektronowa 

– definiuje pojęcie izotop 

– dokonuje podziału izotopów 

– wymienia najważniejsze dziedziny życia,  

w których mają zastosowanie izotopy  

– opisuje układ okresowy pierwiastków  

chemicznych 

– podaje treść prawa okresowości 

– podaje, kto jest twórcą układu okresowego  

pierwiastków chemicznych 

– odczytuje z układu okresowego podstawowe 

informacje o pierwiastkach chemicznych  

– określa rodzaj pierwiastków (metal, niemetal) i 

podobieństwo właściwości pierwiastków w 

grupie 

– podaje maksymalną liczbę elektronów na 

poszczególnych powłokach (K, L, M) 

– zapisuje konfiguracje elektronowe  

– rysuje modele atomów pierwiastków 

chemicznych 

– określa, jak zmieniają się niektóre 

właściwości pierwiastków w grupie i okresie 

 

 

 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

– oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym 
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− opisuje historię odkrycia budowy atomu i powstania układu okresowego pierwiastków 

− definiuje pojęcie promieniotwórczość 

− określa, na czym polegają promieniotwórczość naturalna i sztuczna 

− definiuje pojęcie reakcja łańcuchowa  

− wymienia ważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością 

− wyjaśnia pojęcie okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu) 

− rozwiązuje zadania związane z pojęciami okres półtrwania i średnia masa atomowa 

− charakteryzuje rodzaje promieniowania 

− wyjaśnia, na czym polegają przemiany α, β 
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IV. Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
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Uczeń: 

– wymienia typy wiązań chemicznych 

– podaje definicje: wiązania kowalencyjnego 

niespolaryzowanego, wiązania kowalencyjnego 

spolaryzowanego, wiązania jonowego 

– definiuje pojęcia: jon, kation, anion 

– definiuje pojęcie elektroujemność 

– posługuje się symbolami pierwiastków 

chemicznych 

– podaje, co występuje we wzorze 

elektronowym 

– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru  

strukturalnego 

– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne 

cząsteczek  

– definiuje pojęcie wartościowość 

– podaje wartościowość pierwiastków  

chemicznych w stanie wolnym  

– odczytuje z układu okresowego  

Uczeń: 

– opisuje rolę elektronów zewnętrznej 

powłoki w łączeniu się atomów 

– odczytuje elektroujemność pierwiastków 

chemicznych 

– opisuje sposób powstawania jonów 

– określa rodzaj wiązania w prostych  

przykładach cząsteczek  

− podaje przykłady substancji o wiązaniu  

kowalencyjnym i substancji o wiązaniu 

jonowym  

– przedstawia tworzenie się wiązań 

chemicznych kowalencyjnego i jonowego dla 

prostych przykładów 

– określa wartościowość na podstawie układu 

okresowego pierwiastków  

– zapisuje wzory związków chemicznych na 

podstawie podanej wartościowości lub nazwy 

pierwiastków chemicznych 

– podaje nazwę związku chemicznego  

Uczeń: 

– określa typ wiązania chemicznego  

w podanym przykładzie 

– wyjaśnia na podstawie budowy atomów, 

dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało 

aktywne chemicznie  

– wyjaśnia różnice między typami wiązań 

chemicznych 

– opisuje powstawanie wiązań 

kowalencyjnych dla wymaganych 

przykładów 

– opisuje mechanizm powstawania wiązania 

jonowego 

– opisuje, jak  wykorzystać elektroujemność do 

określenia rodzaju wiązania chemicznego w 

cząsteczce 

– wykorzystuje pojęcie wartościowości 

– odczytuje z układu okresowego  

wartościowość pierwiastków  

chemicznych grup 1., 2. i 13.−17. (względem 

wodoru, maksymalną względem tlenu) 

Uczeń: 

– wykorzystuje pojęcie elektroujemności do 

określania rodzaju wiązania w podanych 

substancjach 

–  uzasadnia i udowadnia doświadczalnie, że masa 

substratów jest równa masie produktów 

– rozwiązuje trudniejsze zadania dotyczące 

poznanych praw (zachowania masy, stałości 

składu związku chemicznego) 

– wskazuje podstawowe różnice między 

wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz 

kowalencyjnym niespolaryzowanym a 

kowalencyjnym spolaryzowanym 

– opisuje zależność właściwości związku 

chemicznego od występującego w nim 

wiązania chemicznego 

– porównuje właściwości związków 

kowalencyjnych i jonowych (stan 

skupienia, rozpuszczalność w wodzie, 

temperatury topnienia i wrzenia, 

przewodnictwo ciepła i elektryczności) 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji 

chemicznych o dużym stopniu trudności 

– wykonuje obliczenia stechiometryczne 
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maksymalną wartościowość pierwiastków 

chemicznych względem wodoru grup 1., 2. i 

13.−17. 

– wyznacza wartościowość pierwiastków  

chemicznych na podstawie wzorów  

sumarycznych 

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny 

cząsteczki związku dwupierwiastkowego na 

podstawie wartościowości pierwiastków 

chemicznych 

– określa na podstawie wzoru liczbę atomów  

pierwiastków w związku chemicznym  

– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo i 

jakościowo proste zapisy), np.: H2, 2 H, 2 H2 

itp. 

– ustala na podstawie wzoru sumarycznego 

nazwę prostych dwupierwiastkowych 

związków chemicznych  

– ustala na podstawie nazwy wzór  

sumaryczny prostych  

dwupierwiastkowych związków  

chemicznych  

– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji  

chemicznych 

na podstawie wzoru 

– określa wartościowość pierwiastków  

w związku chemicznym 

– zapisuje wzory cząsteczek, korzystając  

z modeli  

– wyjaśnia znaczenie współczynnika  

stechiometrycznego i indeksu 

stechiometrycznego 

– wyjaśnia pojęcie równania reakcji  

chemicznej 

– odczytuje proste równania reakcji 

chemicznych 

– zapisuje równania reakcji chemicznych 

− dobiera współczynniki w równaniach  

reakcji chemicznych 

 

– nazywa związki chemiczne na podstawie 

wzorów sumarycznych i zapisuje wzory na 

podstawie ich nazw 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji  

chemicznych (o większym stopniu trudności) 

– przedstawia modelowy schemat równania 

reakcji chemicznej 

– rozwiązuje zadania na podstawie prawa 

zachowania masy i prawa stałości składu 

związku chemicznego 

– dokonuje prostych obliczeń 
stechiometrycznych 
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– wskazuje substraty i produkty reakcji 

chemicznej 

– podaje treść prawa zachowania masy 

– podaje treść prawa stałości składu  

związku chemicznego 

– przeprowadza proste obliczenia  

z wykorzystaniem prawa zachowania  

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

− opisuje wiązania koordynacyjne i metaliczne 
– wykonuje obliczenia na podstawie równania reakcji chemicznej 

– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem pojęcia wydajność reakcji  

– zna pojęcia: mol, masa molowa i objętość molowa i wykorzystuje je w obliczeniach  

− określa, na czym polegają reakcje utleniania-redukcji 
− definiuje pojęcia: utleniacz i reduktor 
− zaznacza w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz, reduktor 

− podaje przykłady reakcji utleniania-redukcji zachodzących w naszym otoczeniu; uzasadnia swój wybór 



 

28 
 

 

 

 

 

V. Woda i roztwory wodne 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
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Uczeń: 

– charakteryzuje rodzaje wód występujących  

w przyrodzie 

– podaje, na czym polega obieg wody  

w przyrodzie 

– podaje przykłady źródeł zanieczyszczenia wód  

– wymienia niektóre skutki zanieczyszczeń oraz 

sposoby walki z nimi 

– wymienia stany skupienia wody 

– określa, jaką wodę nazywa się wodą 

destylowaną  

– nazywa przemiany stanów skupienia wody 

– opisuje właściwości wody 

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny  

cząsteczki wody 

Uczeń: 

– opisuje budowę cząsteczki wody  

– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna 

– wymienia właściwości wody zmieniające  

się pod wpływem zanieczyszczeń 

– planuje doświadczenie udowadniające, że 

woda: z sieci wodociągowej i naturalnie 

występująca w przyrodzie są mieszaninami 

– proponuje sposoby racjonalnego 

gospodarowania wodą 

– tłumaczy, na czym polegają procesy 

mieszania i rozpuszczania 

– określa, dla jakich substancji woda jest  

dobrym rozpuszczalnikiem 

– charakteryzuje substancje ze względu na ich 

rozpuszczalność w wodzie 

Uczeń: 

– wyjaśnia, na czym polega tworzenie  

wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego  

w cząsteczce wody 

– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody 

– określa właściwości wody wynikające z jej  

budowy polarnej 

– przewiduje zdolność różnych substancji do 

rozpuszczania się w wodzie 

– przedstawia za pomocą modeli proces  

rozpuszczania w wodzie substancji o budowie 

polarnej, np. chlorowodoru 

– podaje rozmiary cząstek substancji  

wprowadzonych do wody i znajdujących się  

w roztworze właściwym, koloidzie,  

Uczeń: 

– proponuje doświadczenie udowadniające,  

że woda jest związkiem wodoru i tlenu 

– określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na 

wartość temperatury wrzenia wody 

– porównuje rozpuszczalność w wodzie 

związków kowalencyjnych i jonowych 

– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór jest  

nasycony, czy nienasycony 

– rozwiązuje z wykorzystaniem gęstości zadania 

rachunkowe dotyczące stężenia procentowego  

– oblicza rozpuszczalność substancji w danej  

temperaturze, znając stężenie procentowe jej  

roztworu nasyconego w tej temperaturze 

– oblicza stężenie roztworu powstałego po 

zmieszaniu roztworów tej samej substancji o 

różnych stężeniach 
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– definiuje pojęcie dipol 

– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol 

– wyjaśnia podział substancji na dobrze 

rozpuszczalne, trudno rozpuszczalne oraz 

praktycznie nierozpuszczalne w wodzie 

− podaje przykłady substancji, które  

rozpuszczają się i nie rozpuszczają się  

w wodzie 

– wyjaśnia pojęcia: rozpuszczalnik i substancja 

rozpuszczana 

– projektuje doświadczenie dotyczące 

rozpuszczalności różnych substancji w wodzie 

– definiuje pojęcie rozpuszczalność 

– wymienia czynniki, które wpływają  

na rozpuszczalność substancji 

– określa, co to jest krzywa rozpuszczalności 

– odczytuje z wykresu rozpuszczalności  

rozpuszczalność danej substancji w podanej  

temperaturze 

– wymienia czynniki wpływające na szybkość 

rozpuszczania się substancji stałej w wodzie 

– planuje doświadczenia wykazujące wpływ 

różnych czynników na szybkość  

rozpuszczania substancji stałych w wodzie 

– porównuje rozpuszczalność różnych  

substancji w tej samej temperaturze 

– oblicza ilość substancji, którą można 

rozpuścić w określonej objętości wody  

w podanej temperaturze 

– podaje przykłady substancji, które  

rozpuszczają się w wodzie, tworząc  

roztwory właściwe 

– podaje przykłady substancji, które nie 

rozpuszczają się w wodzie, tworząc koloidy 

lub zawiesiny 

– wskazuje różnice między roztworem  

właściwym a zawiesiną 

– opisuje różnice między roztworami:  

rozcieńczonym, stężonym, nasyconym  

i nienasyconym 

– przekształca wzór na stężenie procentowe  

roztworu tak, aby obliczyć masę substancji  

zawiesinie 

– wykazuje doświadczalnie wpływ różnych  

czynników na szybkość rozpuszczania  

substancji stałej w wodzie 

– posługuje się wykresem rozpuszczalności 

– wykonuje obliczenia z wykorzystaniem  

wykresu rozpuszczalności 

– oblicza masę wody, znając masę roztworu 

i jego stężenie procentowe 

– prowadzi obliczenia z 

wykorzystaniem  

pojęcia gęstości 

– podaje sposoby zmniejszenia lub 

zwiększenia stężenia roztworu 

– oblicza stężenie procentowe roztworu  

powstałego przez zagęszczenie i rozcieńczenie 

roztworu 

– oblicza stężenie procentowe roztworu  

nasyconego w danej temperaturze  

(z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności) 

– wymienia czynności prowadzące  
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– definiuje pojęcia: roztwór właściwy, koloid  

i zawiesina 

– podaje przykłady substancji tworzących z wodą 

roztwór właściwy, zawiesinę, koloid 

– definiuje pojęcia: roztwór nasycony, roztwór 

nienasycony, roztwór stężony, roztwór 

rozcieńczony 

– definiuje pojęcie krystalizacja 

– podaje sposoby otrzymywania roztworu 

nienasyconego z nasyconego i odwrotnie 

– definiuje stężenie procentowe roztworu 

– podaje wzór opisujący stężenie procentowe 

roztworu 

– prowadzi proste obliczenia z 

wykorzystaniem pojęć: stężenie 

procentowe, masa substancji, masa 

rozpuszczalnika, masa roztworu 

rozpuszczonej lub masę roztworu 

– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub  

masę roztworu, znając stężenie procentowe  

roztworu 

– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór o 

określonym stężeniu procentowym, np. 100 g 

20-procentowego roztworu soli kuchennej 

do sporządzenia określonej objętości roztworu  

o określonym stężeniu procentowym 

– sporządza roztwór o określonym stężeniu  

procentowym 

 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

– wyjaśnia, na czym polega asocjacja cząsteczek wody  

– rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszaninę substancji stałych 

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem pojęcia stężenie molowe 
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VI. Tlenki i wodorotlenki 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 
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Uczeń: 

– definiuje pojęcie katalizator  

– definiuje pojęcie tlenek 

– podaje podział tlenków na tlenki metali i 

tlenki niemetali 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

tlenków metali i tlenków niemetali 

– wymienia zasady BHP dotyczące pracy z 

zasadami 

– definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada 

– odczytuje z tabeli rozpuszczalności, czy 

wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie 

czy też nie 

– opisuje budowę wodorotlenków 

– zna wartościowość grupy wodorotlenowej  

– rozpoznaje wzory wodorotlenków 

Uczeń: 

– podaje sposoby otrzymywania tlenków 

– opisuje właściwości i zastosowania 

wybranych tlenków  

– podaje wzory i nazwy wodorotlenków 

– wymienia wspólne właściwości zasad i 

wyjaśnia, z czego one wynikają 

– wymienia dwie główne metody 

otrzymywania wodorotlenków 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wodorotlenku sodu, potasu i wapnia 

– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno 

palone i wapno gaszone 

– odczytuje proste równania dysocjacji 

jonowej zasad 

– definiuje pojęcie odczyn zasadowy 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcia wodorotlenek i zasada 

– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad 

– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy z zasadami 

należy zachować szczególną ostrożność  

– wymienia poznane tlenki metali, z których  

   otrzymać zasady 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wybranego wodorotlenku 

– planuje doświadczenia, w których wyniku 

można otrzymać wodorotlenki sodu, 

potasu lub wapnia 

– planuje sposób otrzymywania 

wodorotlenków nierozpuszczalnych w 

wodzie 

– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji 

jonowej zasad 

Uczeń: 

– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku 

dowolnego metalu 

– planuje doświadczenia, w których wyniku 

można otrzymać różne wodorotlenki, także 

praktycznie nierozpuszczalne w wodzie 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

różnych wodorotlenków 

– identyfikuje wodorotlenki na podstawie 

podanych informacji 

– odczytuje równania reakcji chemicznych 
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– zapisuje wzory sumaryczne 

wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, 

Al(OH)3, Cu(OH)2 

– opisuje właściwości oraz zastosowania 

wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia 

– łączy nazwy zwyczajowe (wapno palone i 

wapno gaszone) z nazwami 

systematycznymi tych związków 

chemicznych  

– definiuje pojęcia: elektrolit, nieelektrolit 

− definiuje pojęcia: dysocjacja jonowa, 

wskaźnik 

– wymienia rodzaje odczynów roztworów 

– podaje barwy wskaźników w roztworze o 

podanym odczynie 

– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa 

zasad 

– zapisuje równania dysocjacji jonowej zasad 

(proste przykłady) 

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 

dysocjacji jonowej 

– odróżnia zasady od innych substancji za 

pomocą wskaźników 

– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada 

 

– bada odczyn 

– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych 

na lekcji doświadczeń 

– określa odczyn roztworu zasadowego i 

uzasadnia to 

– opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

– opisuje zastosowania wskaźników 

– planuje doświadczenie, które umożliwi 
zbadanie odczynu produktów używanych w 
życiu codziennym  
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Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

– opisuje i bada właściwości wodorotlenków amfoterycznych 

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie 

nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery 
Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.  

 

VII. Kwasy 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia 

się z kwasami 

− zalicza kwasy do elektrolitów 

− definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią 

Arrheniusa 

− opisuje budowę kwasów  

− opisuje różnice w budowie kwasów 

beztlenowych i kwasów tlenowych 

− zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, 

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4 

− zapisuje wzory strukturalne kwasów 

beztlenowych 

− podaje nazwy poznanych kwasów 

− wskazuje wodór i resztę kwasową we wzorze 

kwasu 

− wyznacza wartościowość reszty kwasowej 

− wyjaśnia, jak można otrzymać np. kwas 

chlorowodorowy, siarkowy(IV) 

− wyjaśnia, co to jest tlenek kwasowy 

− opisuje właściwości kwasów, np.: 

chlorowodorowego, azotowego(V) 

i siarkowego(VI) 

Uczeń: 

− udowadnia, dlaczego w nazwie danego kwasu 

pojawia się wartościowość 

− zapisuje wzory strukturalne poznanych kwasów 

− wymienia metody otrzymywania kwasów 

tlenowych i kwasów beztlenowych 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

poznanych kwasów 

− wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy 

− wskazuje przykłady tlenków kwasowych 

− opisuje właściwości poznanych kwasów 

− opisuje zastosowania poznanych kwasów  

− wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa  

− zapisuje wybrane równania reakcji dysocjacji 

jonowej kwasów 

− nazywa kation H+ i aniony reszt kwasowych 

− określa odczyn roztworu (kwasowy) 

− wymienia wspólne właściwości kwasów 

− wyjaśnia, z czego wynikają wspólne 

właściwości kwasów 

− zapisuje obserwacje z przeprowadzanych 

doświadczeń 

− posługuje się skalą pH 

Uczeń: 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wskazanego kwasu 

− wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze stężonymi 

roztworami kwasów należy zachować 

szczególną ostrożność 

− projektuje doświadczenia, w wyniku których 

można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy 

− wymienia poznane tlenki kwasowe 

− wyjaśnia zasadę bezpiecznego rozcieńczania 

stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI) 

− planuje doświadczalne wykrycie białka 

w próbce żywności (np.: w serze, mleku, jajku) 

− opisuje reakcję ksantoproteinową 

− zapisuje i odczytuje równania reakcji 

dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów 

− zapisuje i odczytuje równania reakcji 

dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 

w formie stopniowej dla H2S, H2CO3 

− określa kwasowy odczyn roztworu 

na podstawie znajomości jonów obecnych 

w badanym roztworze 

Uczeń: 

− zapisuje wzór strukturalny kwasu 

nieorganicznego o podanym wzorze 

sumarycznym 

− nazywa dowolny kwas tlenowy (określenie 

wartościowości pierwiastków chemicznych, 

uwzględnienie ich w nazwie) 

− projektuje i przeprowadza doświadczenia, 

w których wyniku można otrzymać kwasy 

− identyfikuje kwasy na podstawie podanych 

informacji 

− odczytuje równania reakcji chemicznych 

− rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym 

stopniu trudności 

− proponuje sposoby ograniczenia 

powstawania kwaśnych opadów 

− wyjaśnia pojęcie skala pH 
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− stosuje zasadę rozcieńczania kwasów 

− opisuje podstawowe zastosowania kwasów: 

chlorowodorowego, azotowego(V) 

i siarkowego(VI) 

− wyjaśnia, na czym polega dysocjacja jonowa 

(elektrolityczna) kwasów 

− definiuje pojęcia: jon, kation i anion 

− zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej 

kwasów (proste przykłady) 

− wymienia rodzaje odczynu roztworu 

− wymienia poznane wskaźniki 

− określa zakres pH i barwy wskaźników 

dla poszczególnych odczynów 

− rozróżnia doświadczalnie odczyny 

roztworów za pomocą wskaźników 

− wyjaśnia pojęcie kwaśne opady 

− oblicza masy cząsteczkowe HCl i H2S 

− bada odczyn i pH roztworu 

− wyjaśnia, jak powstają kwaśne opady 

− podaje przykłady skutków kwaśnych opadów 

− oblicza masy cząsteczkowe kwasów 

− oblicza zawartość procentową pierwiastków 

chemicznych w cząsteczkach kwasów 

− opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

− podaje przyczyny odczynu roztworów: 

kwasowego, zasadowego, obojętnego  

− interpretuje wartość pH w ujęciu 

jakościowym (odczyny: kwasowy, zasadowy, 

obojętny) 

− opisuje zastosowania wskaźników 

− planuje doświadczenie, które pozwala 

zbadać pH produktów występujących 

w życiu codziennym 

− rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym 

stopniu trudności 

− analizuje proces powstawania i skutki 

kwaśnych opadów 

− proponuje niektóre sposoby ograniczenia 

powstawania kwaśnych opadów 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń: 

− wymienia przykłady innych wskaźników i określa ich zachowanie w roztworach o różnych odczynach 

− opisuje wpływ pH na glebę i uprawy, wyjaśnia przyczyny stosowania poszczególnych nawozów 

− omawia przemysłową metodę otrzymywania kwasu azotowego(V) 

− definiuje pojęcie stopień dysocjacji 

− dzieli elektrolity ze względu na stopień dysocjacji 
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VIII. Sole 
 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− opisuje budowę soli 

− tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli (np. 

chlorków, siarczków) 

− wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze 

soli 

− tworzy nazwy soli na podstawie wzorów 

sumarycznych (proste przykłady) 

− tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na 

podstawie ich nazw (np. wzory soli kwasów: 

chlorowodorowego, siarkowodorowego 

i metali, np. sodu, potasu i wapnia) 

− wskazuje wzory soli wśród wzorów różnych 

związków chemicznych  

− definiuje pojęcie dysocjacja jonowa 

(elektrolityczna) soli 

− dzieli sole ze względu na ich rozpuszczalność 

w wodzie 

− ustala rozpuszczalność soli w wodzie na 

podstawie tabeli rozpuszczalności soli 

i wodorotlenków w wodzie 

− zapisuje równania reakcji dysocjacji jonowej 

(elektrolitycznej) soli rozpuszczalnych 

w wodzie (proste przykłady) 

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 

dysocjacji jonowej soli (proste przykłady) 

− opisuje sposób otrzymywania soli trzema 

podstawowymi metodami (kwas + zasada, 

metal + kwas, tlenek metalu + kwas) 

− zapisuje cząsteczkowo równania reakcji 

otrzymywania soli (proste przykłady) 

− definiuje pojęcia reakcja zobojętniania 

i reakcja strąceniowa 

− odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu 

jonowego równania reakcji chemicznej 

Uczeń: 

− wymienia cztery najważniejsze sposoby 

otrzymywania soli 

− podaje nazwy i wzory soli (typowe przykłady) 

− zapisuje równania reakcji zobojętniania 

w formach: cząsteczkowej, jonowej oraz 

jonowej skróconej 

− podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 

dysocjacji jonowej soli 

− odczytuje równania reakcji otrzymywania soli 

(proste przykłady) 

− korzysta z tabeli rozpuszczalności soli 

i wodorotlenków w wodzie 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania soli 

(reakcja strąceniowa) w formach cząsteczkowej 

i jonowej (proste przykłady) 

− zapisuje i odczytuje wybrane równania 

reakcji dysocjacji jonowej soli 

− dzieli metale ze względu na ich aktywność 

chemiczną (szereg aktywności metali) 

− opisuje sposoby zachowania się metali 

w reakcji z kwasami (np. miedź i magnez 

w reakcji z kwasem chlorowodorowym) 

− zapisuje obserwacje z doświadczeń 

przeprowadzanych na lekcji  

– wymienia zastosowania najważniejszych soli 

Uczeń: 

− tworzy i zapisuje nazwy i wzory soli: 

chlorków, siarczków, azotanów(V), 

siarczanów(IV), siarczanów(VI), węglanów, 

fosforanów(V) (ortofosforanów(V)) 

− zapisuje i odczytuje równania dysocjacji 

jonowej (elektrolitycznej) soli 

− otrzymuje sole doświadczalnie 

− wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania 

i reakcji strąceniowej 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania soli  

− ustala, korzystając z szeregu aktywności metali, 

które metale reagują z kwasami według 

schematu: metal + kwas → sól + wodór 

− projektuje i przeprowadza reakcję 

zobojętniania (HCl + NaOH) 

− swobodnie posługuje się tabelą 

rozpuszczalności soli i wodorotlenków 

w wodzie 

− projektuje doświadczenia pozwalające 

otrzymać substancje trudno rozpuszczalne 

i praktycznie nierozpuszczalne (sole 

i wodorotlenki) w reakcjach strąceniowych 

− zapisuje odpowiednie równania reakcji 

w formie cząsteczkowej i jonowej (reakcje 

otrzymywania substancji trudno 

rozpuszczalnych i praktycznie 

nierozpuszczalnych w reakcjach 

strąceniowych) 

− podaje przykłady soli występujących 

w przyrodzie 

− wymienia zastosowania soli 

− opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

Uczeń: 

− wymienia metody otrzymywania soli 

− przewiduje, czy zajdzie dana reakcja chemiczna 

(poznane metody, tabela rozpuszczalności soli 

i wodorotlenków w wodzie, szereg aktywności 

metali) 

− zapisuje i odczytuje równania reakcji 

otrzymywania dowolnej soli  

− wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w odczynie 

roztworów poddanych reakcji zobojętniania 

− proponuje reakcję tworzenia soli trudno 

rozpuszczalnej i praktycznie nierozpuszczalnej 

− przewiduje wynik reakcji strąceniowej 

− identyfikuje sole na podstawie podanych 

informacji 

− podaje zastosowania reakcji strąceniowych 

− projektuje i przeprowadza doświadczenia 

dotyczące otrzymywania soli 

− przewiduje efekty zaprojektowanych 

doświadczeń dotyczących otrzymywania soli 

(różne metody) 

− opisuje zaprojektowane doświadczenia 
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− określa związek ładunku jonu 

z wartościowością metalu i reszty kwasowej 

− podaje przykłady zastosowań 

najważniejszych soli 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

− wyjaśnia pojęcie hydrat, wymienia przykłady hydratów, ich występowania i zastosowania 

− wyjaśnia pojęcie hydroliza, zapisuje równania reakcji hydrolizy i wyjaśnia jej przebieg  

− wyjaśnia pojęcia: sól podwójna, sól potrójna, wodorosole i hydroksosole; podaje przykłady tych soli 
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IX. Związki węgla z wodorem  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− wyjaśnia pojęcie związki organiczne  

− podaje przykłady związków chemicznych 

zawierających węgiel 

− wymienia naturalne źródła węglowodorów 

− wymienia nazwy produktów destylacji ropy 

naftowej i podaje przykłady ich 

zastosowania 

− stosuje zasady bhp w pracy z gazem ziemnym 

oraz produktami przeróbki ropy naftowej 

− definiuje pojęcie węglowodory 

− definiuje pojęcie szereg homologiczny 

− definiuje pojęcia: węglowodory nasycone, 

węglowodory nienasycone, alkany, alkeny, alkiny 

− zalicza alkany do węglowodorów nasyconych, 

a alkeny i alkiny – do nienasyconych 

− zapisuje wzory sumaryczne: alkanów, 

alkenów i alkinów o podanej liczbie atomów 

węgla 

− rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne 

(grupowe): alkanów, alkenów i alkinów 

o łańcuchach prostych (do pięciu atomów 

węgla w cząsteczce) 

− podaje nazwy systematyczne alkanów (do 

pięciu atomów węgla w cząsteczce) 

− podaje wzory ogólne: alkanów, alkenów 

i alkinów 

− podaje zasady tworzenia nazw alkenów 

i alkinów 

− przyporządkowuje dany węglowodór do 

odpowiedniego szeregu homologicznego 

− opisuje budowę i występowanie metanu 

− opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

metanu, etanu 

Uczeń: 

− wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny 

− tworzy nazwy alkenów i alkinów na 

podstawie nazw odpowiednich alkanów 

− zapisuje wzory: sumaryczne, strukturalne 

i półstrukturalne (grupowe); podaje nazwy: 

alkanów, alkenów i alkinów 

− buduje model cząsteczki: metanu, etenu, etynu 

− wyjaśnia różnicę między spalaniem całkowitym 

a spalaniem niecałkowitym 

− opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

(spalanie) alkanów (metanu, etanu) oraz 

etenu i etynu  

− zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania 

metanu, etanu, przy dużym i małym dostępie 

tlenu  

− pisze równania reakcji spalania etenu i etynu 

− porównuje budowę etenu i etynu 

− wyjaśnia, na czym polegają reakcje przyłączania 

i polimeryzacji 

− opisuje właściwości i niektóre zastosowania 

polietylenu 

− wyjaśnia, jak można doświadczalnie 

odróżnić węglowodory nasycone od 

węglowodorów nienasyconych, np. metan od 

etenu czy etynu 

− wyjaśnia, od czego zależą właściwości 

węglowodorów 

− wykonuje proste obliczenia dotyczące 

węglowodorów 

− podaje obserwacje do wykonywanych na lekcji 

doświadczeń 

Uczeń: 

− tworzy wzory ogólne alkanów, alkenów, 

alkinów (na podstawie wzorów kolejnych 

związków chemicznych w danym szeregu 

homologicznym) 

− proponuje sposób doświadczalnego wykrycia 

produktów spalania węglowodorów 

− zapisuje równania reakcji spalania alkanów 

przy dużym i małym dostępie tlenu 

− zapisuje równania reakcji spalania alkenów 

i alkinów 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania etynu 

− odczytuje podane równania reakcji chemicznej 

− zapisuje równania reakcji etenu i etynu 

z bromem, polimeryzacji etenu  

− opisuje rolę katalizatora w reakcji chemicznej 

− wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a właściwościami 

fizycznymi alkanów (np. stanem skupienia, 

lotnością, palnością, gęstością, temperaturą 

topnienia i wrzenia)  

− wyjaśnia, co jest przyczyną większej 

reaktywności węglowodorów nienasyconych 

w porównaniu z węglowodorami nasyconymi 

− opisuje właściwości i zastosowania 

polietylenu 

− projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie węglowodorów 

nasyconych od węglowodorów nienasyconych 

− opisuje przeprowadzane doświadczenia 

chemiczne 

− wykonuje obliczenia związane z węglowodorami 

− wyszukuje informacje na temat zastosowań 

alkanów, etenu i etynu; wymienia je 

Uczeń: 

− analizuje właściwości węglowodorów 

− porównuje właściwości węglowodorów 

nasyconych i węglowodorów nienasyconych 

− wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a właściwościami 

fizycznymi alkanów 

− opisuje wpływ wiązania wielokrotnego 

w cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność 

− zapisuje równania reakcji przyłączania 

(np. bromowodoru, wodoru, chloru) do 

węglowodorów zawierających wiązanie 

wielokrotne  

− projektuje doświadczenia chemiczne dotyczące 

węglowodorów 

− projektuje i przeprowadza doświadczenie 

chemiczne umożliwiające odróżnienie 

węglowodorów nasyconych od węglowodorów 

nienasyconych 

− stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań 

obliczeniowych o wysokim stopniu trudności 

− analizuje znaczenie węglowodorów w życiu 

codziennym 
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− wyjaśnia, na czym polegają spalanie całkowite 

i spalanie niecałkowite 

− zapisuje równania reakcji spalania całkowitego 

i spalania niecałkowitego metanu, etanu 

− podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu 

i etynu 

− opisuje najważniejsze właściwości etenu 

i etynu 

− definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer 

i polimer 

− opisuje najważniejsze zastosowania metanu, 

etenu i etynu 

− opisuje wpływ węglowodorów nasyconych 

i węglowodorów nienasyconych na wodę 

bromową (lub rozcieńczony roztwór 

manganianu(VII) potasu) 

− zapisuje równanie reakcji polimeryzacji 

etenu 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń:  

− opisuje przebieg suchej destylacji węgla kamiennego 

− wyjaśnia pojęcia: izomeria, izomery 

− wyjaśnia pojęcie węglowodory aromatyczne 

− podaje przykłady tworzyw sztucznych, tworzyw syntetycznych 

− podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych 

− wymienia przykładowe oznaczenia opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych 
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X. Pochodne węglowodorów  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry 

i aminokwasy są pochodnymi węglowodorów 

− opisuje budowę pochodnych węglowodorów (grupa 

węglowodorowa + grupa funkcyjna) 

− wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład 

pochodnych węglowodorów 

− zalicza daną substancję organiczną do odpowiedniej 

grupy związków chemicznych 

− wyjaśnia, co to jest grupa funkcyjna 

− zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach, kwasach 

karboksylowych, estrach, aminokwasach; podaje ich 

nazwy 

− zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów 

karboksylowych i estrów 

− dzieli alkohole na monohydroksylowe 

i polihydroksylowe 

− zapisuje wzory sumaryczne i rysuje wzory 

półstrukturalne (grupowe), strukturalne alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

zawierających do trzech atomów węgla 

w cząsteczce 

− wyjaśnia, co to są nazwy zwyczajowe i nazwy 

systematyczne 

− tworzy nazwy systematyczne alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

zawierających do trzech atomów węgla 

w cząsteczce, podaje zwyczajowe (metanolu, etanolu)  

− rysuje wzory półstrukturalne (grupowe), 

strukturalne kwasów monokarboksylowych 

o łańcuchach prostych zawierających do dwóch 

atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy 

systematyczne i zwyczajowe (kwasu metanowego 

i kwasu etanowego)  

Uczeń: 

− zapisuje nazwy i wzory omawianych grup 

funkcyjnych 

− wyjaśnia, co to są alkohole polihydroksylowe 

− zapisuje wzory i podaje nazwy alkoholi 

monohydroksylowych o łańcuchach prostych 

(zawierających do pięciu atomów węgla 

w cząsteczce) 

− zapisuje wzory sumaryczny 

i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-

triolu (glicerolu) 

− uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i kwasy 

karboksylowe tworzą szeregi homologiczne 

− podaje odczyn roztworu alkoholu 

− opisuje fermentację alkoholową 

− zapisuje równania reakcji spalania etanolu 

− podaje przykłady kwasów organicznych 

występujących w przyrodzie (np. kwasy: 

mrówkowy, szczawiowy, cytrynowy) 

i wymienia ich zastosowania 

− tworzy nazwy prostych kwasów 

karboksylowych (do pięciu atomów węgla 

w cząsteczce) i zapisuje ich wzory 

sumaryczne i strukturalne 

− podaje właściwości kwasów metanowego 

(mrówkowego) i etanowego (octowego) 

− bada wybrane właściwości fizyczne kwasu 

etanowego (octowego) 

− opisuje dysocjację jonową kwasów 

karboksylowych 

− bada odczyn wodnego roztworu kwasu 

etanowego (octowego) 

Uczeń: 

− wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy ma odczyn 

obojętny 

− wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwę 

systematyczną glicerolu 

− zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

− podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne 

alkoholi i kwasów karboksylowych 

− wyjaśnia, dlaczego niektóre wyższe kwasy 

karboksylowe nazywa się kwasami tłuszczowymi 

− porównuje właściwości kwasów organicznych 

i nieorganicznych 

− bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne 

i chemiczne kwasu etanowego (octowego) 

− porównuje właściwości kwasów 

karboksylowych 

− opisuje proces fermentacji octowej 

− dzieli kwasy karboksylowe 

− zapisuje równania reakcji chemicznych kwasów 

karboksylowych 

− podaje nazwy soli kwasów organicznych 

− określa miejsce występowania wiązania 

podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego 

− podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne 

(grupowe) długołańcuchowych kwasów 

monokarboksylowych (kwasów 

tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, 

stearynowego) i nienasyconego (oleinowego) 

− projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie kwasu oleinowego 

od kwasów palmitynowego lub stearynowego 

− zapisuje równania reakcji chemicznych 

prostych kwasów karboksylowych 

z alkoholami monohydroksylowymi 

Uczeń: 

− proponuje doświadczenie chemiczne 

do podanego tematu z działu Pochodne 

węglowodorów 

− opisuje doświadczenia chemiczne 

(schemat, obserwacje, wniosek) 

− przeprowadza doświadczenia chemiczne do 

działu Pochodne węglowodorów 

− zapisuje wzory podanych alkoholi 

i kwasów karboksylowych 

− zapisuje równania reakcji chemicznych 

alkoholi, kwasów karboksylowych 

o wyższym stopniu trudności (np. więcej 

niż pięć atomów węgla w cząsteczce)  

− wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a stanem skupienia 

i reaktywnością alkoholi oraz kwasów 

karboksylowych 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

estru o podanej nazwie lub podanym 

wzorze 

− planuje i przeprowadza doświadczenie 

pozwalające otrzymać ester o podanej 

nazwie 

− opisuje właściwości estrów w aspekcie 

ich zastosowań 

− przewiduje produkty reakcji chemicznej 

− identyfikuje poznane substancje 

− omawia szczegółowo przebieg reakcji 

estryfikacji 

− omawia różnicę między reakcją 

estryfikacji a reakcją zobojętniania 

− zapisuje równania reakcji chemicznych 

w formach: cząsteczkowej, jonowej 

i skróconej jonowej 
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− zaznacza resztę kwasową we wzorze kwasu 

karboksylowego  

− opisuje najważniejsze właściwości metanolu, 

etanolu i glicerolu oraz kwasów etanowego 

i metanowego 

− bada właściwości fizyczne glicerolu 

− zapisuje równanie reakcji spalania metanolu 

− opisuje podstawowe zastosowania etanolu i kwasu 

etanowego 

− dzieli kwasy karboksylowe na nasycone i nienasycone 

− wymienia najważniejsze kwasy tłuszczowe 

− opisuje najważniejsze właściwości 

długołańcuchowych kwasów karboksylowych 

(stearynowego i oleinowego) 

− definiuje pojęcie mydła 

− wymienia związki chemiczne, które są substratami 

reakcji estryfikacji 

− definiuje pojęcie estry 

− wymienia przykłady występowania estrów 

w przyrodzie 

− opisuje zagrożenia związane z alkoholami (metanol, 

etanol) 

− wśród poznanych substancji wskazuje te, które mają 

szkodliwy wpływ na organizm 

− omawia budowę i właściwości aminokwasów (na 

przykładzie glicyny) 

− podaje przykłady występowania aminokwasów 

− wymienia najważniejsze zastosowania poznanych 

związków chemicznych (np. etanol, kwas etanowy, 

kwas stearynowy) 

− zapisuje równania reakcji spalania i reakcji 

dysocjacji jonowej kwasów metanowego 

i etanowego 

− zapisuje równania reakcji kwasów 

metanowego i etanowego z metalami, tlenkami 

metali i wodorotlenkami 

− podaje nazwy soli pochodzących od kwasów 

metanowego i etanowego 

− podaje nazwy długołańcuchowych kwasów 

monokarboksylowych (przykłady) 

− zapisuje wzory sumaryczne kwasów: 

palmitynowego, stearynowego i oleinowego 

− wyjaśnia, jak można doświadczalnie 

udowodnić, że dany kwas karboksylowy jest 

kwasem nienasyconym 

− podaje przykłady estrów 

− wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji 

− tworzy nazwy estrów pochodzących 

od podanych nazw kwasów i alkoholi (proste 

przykłady) 

− opisuje sposób otrzymywania wskazanego estru 

(np. octanu etylu) 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania estru 

(proste przykłady, np. octanu metylu) 

− wymienia właściwości fizyczne octanu etylu 

− opisuje negatywne skutki działania etanolu 

na organizm 

− bada właściwości fizyczne omawianych 

związków 

− zapisuje obserwacje z wykonywanych 

doświadczeń chemicznych 

− zapisuje równania reakcji otrzymywania 

podanych estrów 

− tworzy wzory estrów na podstawie nazw 

kwasów i alkoholi 

− tworzy nazwy systematyczne i zwyczajowe 

estrów na podstawie nazw odpowiednich 

kwasów karboksylowych i alkoholi 

− zapisuje wzór poznanego aminokwasu 

− opisuje budowę oraz wybrane właściwości 

fizyczne i chemiczne aminokwasów na 

przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny) 

− opisuje właściwości omawianych związków 

chemicznych 

− wymienia zastosowania: metanolu, etanolu, 

glicerolu, kwasu metanowego, kwasu 

octowego 

− bada niektóre właściwości fizyczne 

i chemiczne omawianych związków 

− opisuje przeprowadzone doświadczenia 

chemiczne 

− analizuje konsekwencje istnienia dwóch 

grup funkcyjnych w cząsteczce 

aminokwasu 

− zapisuje równanie kondensacji dwóch 

cząsteczek glicyny 

− opisuje mechanizm powstawania wiązania 

peptydowego 

− rozwiązuje zadania dotyczące pochodnych 

węglowodorów (o dużym stopniu 

trudności) 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

− opisuje właściwości i zastosowania wybranych alkoholi (inne niż na lekcji) 

− opisuje właściwości i zastosowania wybranych kwasów karboksylowych (inne niż na lekcji) 

− zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących w twardej wodzie po dodaniu mydła sodowego 

− wyjaśnia pojęcie hydroksykwasy 

− wyjaśnia, czym są aminy; omawia ich przykłady; podaje ich wzory; opisuje właściwości, występowanie i zastosowania 

− wymienia zastosowania aminokwasów 

− wyjaśnia, co to jest hydroliza estru 

− zapisuje równania reakcji hydrolizy estru o podanej nazwie lub podanym wzorze 
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XI. Substancje o znaczeniu biologicznym  

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

− wymienia główne pierwiastki chemiczne 

wchodzące w skład organizmu  

− wymienia podstawowe składniki żywności i miejsca 

ich występowania 

− wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy 

wchodzą w skład cząsteczek: tłuszczów, cukrów 

(węglowodanów) i białek 

− dzieli tłuszcze ze względu na: pochodzenie i stan 

skupienia 

− zalicza tłuszcze do estrów 

− wymienia rodzaje białek 

− dzieli cukry (sacharydy) na cukry proste i cukry 

złożone 

− definiuje białka jako związki chemiczne 

powstające z aminokwasów 

− wymienia przykłady: tłuszczów, sacharydów 

i białek 

− wyjaśnia, co to są węglowodany 

− wymienia przykłady występowania celulozy 

i skrobi w przyrodzie 

− podaje wzory sumaryczne: glukozy i fruktozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy 

− wymienia zastosowania poznanych cukrów 

− wymienia najważniejsze właściwości omawianych 

związków chemicznych 

− definiuje pojęcia: denaturacja, koagulacja, żel, zol 

− wymienia czynniki powodujące denaturację 

białek 

− podaje reakcje charakterystyczne białek i skrobi 

− opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, białek, 

sacharydów, witamin i mikroelementów dla 

organizmu 

Uczeń: 

− wyjaśnia rolę składników odżywczych 

w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 

− opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako 

estru glicerolu i kwasów tłuszczowych 

− opisuje wybrane właściwości fizyczne 

tłuszczów 

− opisuje wpływ oleju roślinnego na wodę 

bromową 

− wyjaśnia, jak można doświadczalnie odróżnić 

tłuszcze nienasycone od tłuszczów nasyconych 

− opisuje właściwości białek 

− wymienia czynniki powodujące koagulację 

białek 

− opisuje właściwości fizyczne: glukozy, 

fruktozy, sacharozy, skrobi i celulozy 

− bada właściwości fizyczne wybranych 

związków chemicznych (glukozy, fruktozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy) 

− zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą za 

pomocą wzorów sumarycznych 

− opisuje przebieg reakcji chemicznej skrobi 

z wodą 

− wykrywa obecność skrobi i białka 

w produktach spożywczych 

Uczeń: 

− podaje wzór ogólny tłuszczów 

− omawia różnice w budowie tłuszczów stałych 

i tłuszczów ciekłych 

− wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę 

bromową 

− definiuje białka jako związki chemiczne 

powstające w wyniku kondensacji 

aminokwasów 

− definiuje pojęcia: peptydy, peptyzacja, wysalanie 

białek 

− opisuje różnice w przebiegu denaturacji 

i koagulacji białek 

− wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza jest 

disacharydem 

− wymienia różnice we właściwościach 

fizycznych skrobi i celulozy 

− zapisuje poznane równania reakcji sacharydów 

z wodą 

− definiuje pojęcie wiązanie peptydowe 

− projektuje i przeprowadza doświadczenie 

chemiczne umożliwiające odróżnienie 

tłuszczu nienasyconego od tłuszczu 

nasyconego 

− projektuje doświadczenia chemiczne 

umożliwiające wykrycie białka za pomocą 

stężonego roztworu kwasu azotowego(V) 

− planuje doświadczenia chemiczne umożliwiające 

badanie właściwości omawianych związków 

chemicznych 

− opisuje przeprowadzone doświadczenia 

chemiczne 

Uczeń:  

− podaje wzór tristearynianu glicerolu 

− projektuje i przeprowadza 

doświadczenia chemiczne 

umożliwiające wykrycie białka 

− wyjaśnia, na czym polega wysalanie 

białek 

− wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza są 

polisacharydami 

− wyjaśnia, co to są dekstryny 

− omawia przebieg reakcji chemicznej 

skrobi z wodą 

− planuje i przeprowadza doświadczenie 

chemiczne weryfikujące postawioną 

hipotezę 

− identyfikuje poznane substancje 
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− wyjaśnia, co to są związki wielkocząsteczkowe; 

wymienia ich przykłady 

− wymienia funkcje podstawowych składników 

odżywczych 

− opisuje znaczenie i zastosowania skrobi, 

celulozy i innych poznanych związków 

chemicznych 

 

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. 

Uczeń: 

− bada skład pierwiastkowy białek  

− udowadnia doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące 

− przeprowadza próbę Trommera i próbę Tollensa 

− wyjaśnia, na czym polega próba akroleinowa  

− projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu od substancji tłustej (próba akroleinowa) 

− opisuje proces utwardzania tłuszczów 

− opisuje hydrolizę tłuszczów, zapisuje równanie dla podanego tłuszczu 

− wyjaśnia, na czym polega efekt Tyndalla 
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Project  2 fourth edition 

Kryteria oceny – klasa 4 

 
 

Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Tworzenie wypowiedzi 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
wygląd różnych osób, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z danymi osobowymi oraz z 
umiejętnościami 

Uczeń opisuje wygląd różnych 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z umiejętnościami, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z umiejętnościami, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z umiejętnościami, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń wita się, przedstawia 
siebie z imienia, pyta i odpowiada 
na pytania o dane osobowe, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń wita się, przedstawia siebie 
z imienia, pyta i odpowiada na 
pytania o dane osobowe, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, przedstawia siebie z 
imienia, pyta i odpowiada na pytania 
o dane osobowe, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, przedstawia siebie z 
imienia, pyta i odpowiada na pytania o 
dane osobowe, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając dużo 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction, czas present simple, 
przymiotniki dzierżawcze, zaimki 
dzierżawcze, czasownik modalny 
can, przyimki miejsca, czas 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Introduction, czas 
present simple, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, 
czasownik modalny can, przyimki 
miejsca, czas present continuous, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas present 
simple, przymiotniki dzierżawcze, 
zaimki dzierżawcze, czasownik 
modalny can, przyimki miejsca, czas 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas present 
simple, przymiotniki dzierżawcze, 
zaimki dzierżawcze, czasownik 
modalny can, przyimki miejsca, czas 
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present continuous, czasownik 
have got. 

czasownik have got, popełniając 
nieliczne błędy. 

present continuous, czasownik have 
got, popełniając liczne błędy. 

present continuous, czasownik have 
got, popełniając bardzo liczne błędy. 

 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
rutynowe czynności i wydarzenia, 
nie popełniając większych b 
Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne 
czynności, szkołę i zajęcia 
pozalekcyjne, ważne wydarzenia 
w roku, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę 
i styl wypowiedzi łędów. 

 

Uczeń opisuje rutynowe czynności 
i wydarzenia, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne 
czynności, szkołę i zajęcia 
pozalekcyjne, ważne wydarzenia w 
roku, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne czynności, 
szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne 
wydarzenia w roku, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój typowy dzień, 
uwzględniając codzienne czynności, 
szkołę i zajęcia pozalekcyjne, ważne 
wydarzenia w roku, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z różnymi pracami domowymi 
codziennymi czynnościami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
pracami domowymi codziennymi 
czynnościami, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
pracami domowymi codziennymi 
czynnościami, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
pracami domowymi codziennymi 
czynnościami, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
1, czas present simple, liczebniki 
porządkowe, czasownik have got, 
dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, czasownik 
have got, dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, czasownik 
have got, dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
1, czas present simple, liczebniki 
porządkowe, czasownik have got, 
dopełniacz ‘s, przysłówki 
częstotliwości, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Rozumienie wypowiedzi 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

 

 

 

Znajomość środków językowych 

 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
2, czas present continuous, 
present simple, zaimki osobowe, 
zaimki w funkcji dopełnienia, 
czasownik must. 

 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału rozdziału 2, czas 
present continuous, present 
simple, zaimki osobowe, zaimki w 
funkcji dopełnienia, czasownik 
must, popełniając nieliczne błędy. 

 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału rozdziału 2, czas present 
continuous, present simple, zaimki 
osobowe, zaimki w funkcji 
dopełnienia, czasownik must, 
popełniając liczne błędy. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału rozdziału 2, czas present 
continuous, present simple, zaimki 
osobowe, zaimki w funkcji dopełnienia, 
czasownik must, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

 

 

Tworzenie wypowiedzi 

 

Uczeń pisze zakończenie 
opowiadania, tekst, w którym 
opisuje wybrane zwierzę, nie 
popełniając większych błędów i 

 

Uczeń pisze zakończenie 
opowiadania, tekst, w którym 
opisuje wybrane zwierzę, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 

 

Uczeń pisze zakończenie 
opowiadania, tekst, w którym opisuje 
wybrane zwierzę, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 

 

Uczeń pisze zakończenie 
opowiadania, tekst, w którym opisuje 
wybrane zwierzę, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
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stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
lubianych i nielubianych przez 
siebie zwierząt, nie popełniając 
większych błędów. 

zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i sty 
Uczeń wyraża swoją opinię temat 
lubianych i nielubianych przez 
siebie zwierząt, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi l. 

wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
lubianych i nielubianych przez siebie 
zwierząt, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi 

wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
lubianych i nielubianych przez siebie 
zwierząt, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wydarzenia z przeszłości, nie 
popełniając większych błędów.  
Uczeń pisze pocztówkę z 
wakacji, krótki tekst opisujący 
ostatnie wakacje, wakacje w 
Polsce oraz swoje idealne 
wakacje, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

 

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
krótki tekst opisujący ostatnie 
wakacje, wakacje w Polsce oraz 
swoje idealne wakacje, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
krótki tekst opisujący ostatnie 
wakacje, wakacje w Polsce oraz 
swoje idealne wakacje, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje wydarzenia z 
przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
krótki tekst opisujący ostatnie wakacje, 
wakacje w Polsce oraz swoje idealne 
wakacje, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 
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rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z minionymi wakacjami i 
przeszłymi czynnościami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z minionymi 
wakacjami i przeszłymi 
czynnościami, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z minionymi 
wakacjami i przeszłymi 
czynnościami, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z minionymi 
wakacjami i przeszłymi czynnościami, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych 

 

Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
3, czas past simple, czas present 
simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 3, czas past simple, 
czas present simple, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
3, czas past simple, czas present 
simple, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past simple, czas 
present simple, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności odbywające się w 
trakcie przygotowywania potraw i 
gotowania, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności 
odbywające się w trakcie 
przygotowywania potraw i 
gotowania, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 

Uczeń opisuje czynności odbywające 
się w trakcie przygotowywania 
potraw i gotowania, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, 
stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając 

Uczeń opisuje czynności odbywające 
się w trakcie przygotowywania potraw i 
gotowania, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń zamawia jedzenie i picie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
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Uczeń opisuje swoje posiłki, 
pisze własny przepis kulinarny, 
tekst na temat jedzenia w Polsce, 
nie popełniając większych błędów 
i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze 
własny przepis kulinarny, tekst na 
temat jedzenia w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl 

błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze 
własny przepis kulinarny, tekst na 
temat jedzenia w Polsce, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl 

językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi 

Uczeń opisuje swoje posiłki, pisze 
własny przepis kulinarny, tekst na 
temat jedzenia w Polsce, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z preferencjami i upodobaniami 
dotyczącymi jedzenia i picia, 
ilością produktów spożywczych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
preferencjami i upodobaniami 
dotyczącymi jedzenia i picia, ilością 
produktów spożywczych, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z preferencjami 
i upodobaniami dotyczącymi jedzenia 
i picia, ilością produktów 
spożywczych, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z preferencjami i 
upodobaniami dotyczącymi jedzenia i 
picia, ilością produktów spożywczych, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki 
nieokreślone a/an, some i any, 
czasownik have got. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki 
nieokreślone a/an, some i any, 
czasownik have got, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki nieokreślone 
a/an, some i any, czasownik have 
got, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
przedimki nieokreślone a/an, some i 
any, czasownik have got, popełniając 
bardzo liczne błędy. 
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Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne warunki pogodowe, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swój kraj, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne warunki 
pogodowe, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój kraj, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje różne warunki 
pogodowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój kraj, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje różne warunki 
pogodowe, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój kraj, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z rozmiarem, wielkością itp. 
różnych elementów krajobrazu. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z rozmiarem, 
wielkością itp. różnych elementów 
krajobrazu, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z rozmiarem, 
wielkością itp. różnych elementów 
krajobrazu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z rozmiarem, 
wielkością itp. różnych elementów 
krajobrazu, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as . 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as , 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present simple, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, wyrażenie as…as, 
popełniając bardzo liczne błędy. 
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UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia 
dotyczące spędzenia czasu 
wolnego i oglądania telewizji, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń pisze tekst na temat 
ulubionej formy rozrywki, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi 

Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z planami spędzenia wolnego 
czasu. 

Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoją opinię na temat różnych 
programów telewizyjnych, nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące spędzenia 
czasu wolnego i oglądania 
telewizji, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat 
ulubionej formy rozrywki, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z planami 
spędzenia wolnego czasu, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych programów telewizyjnych, 
nie popełniając większych błędów, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące spędzenia 
czasu wolnego i oglądania telewizji, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat ulubionej 
formy rozrywki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z planami 
spędzenia wolnego czasu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych programów telewizyjnych, 
nie popełniając większych błędów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące spędzenia 
czasu wolnego i oglądania telewizji, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat ulubionej 
formy rozrywki, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z planami 
spędzenia wolnego czasu, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych programów telewizyjnych, nie 
popełniając większych błędów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 

Uczeń proponuje i przyjmuje 
propozycje i sugestie, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
6, czas present simple, wyrażenie 
be going to, przysłówki, 
czasownik have to. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6, czas present simple, 
wyrażenie be going to, przysłówki, 
czasownik have to, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
wyrażenie be going to, przysłówki, 
czasownik have to, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału v, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

 

 

Project 3 fourth edition 

Kryteria oceny – klasa 5 

 
 

Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając dużo 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z danymi osobowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 



 

18 
 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction , czas present 
simple, present continuous. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Introduction , czas 
present simple, present 
continuous, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail, w 
której opisuje sposób spędzania 
piątkowego wieczoru, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównuje przeszłe i obecne 
życie, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje przeszłe i 
obecne życie, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przedstawia siebie i inne 
osoby, zaprasza, przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń przedstawia siebie i inne 
osoby, zaprasza, przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia siebie i inne 
osoby, zaprasza, przyjmuje lub 
odrzuca zaproszenie, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, 
zaprasza, przyjmuje lub odrzuca 
zaproszenie, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z upodobaniami różnych osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
upodobaniami różnych osób, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami 
różnych osób, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami 
różnych osób, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
1, czas past simple, czas present 
simple, wyrażenie be supposed 
to, dopełniacz ‘s, so i because, 
konstrukcja like + -ing. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1, czas past simple, 
czas present simple, wyrażenie be 
supposed to, dopełniacz ‘s, so i 
because, konstrukcja like + -ing, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be 
supposed to, dopełniacz ‘s, so i 
because, konstrukcja like + -ing, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
present simple, wyrażenie be 
supposed to, dopełniacz ‘s, so i 
because, konstrukcja like + -ing, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją rodzinę, 
swojego najlepszego przyjaciela, 
uwzględniając informacje na 
temat jego życia, rodziny, 
upodobań i wykonywanych 
wspólnie czynności, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, 
swojego najlepszego przyjaciela, 
uwzględniając informacje na temat 
jego życia, rodziny, upodobań i 
wykonywanych wspólnie 
czynności, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, 
swojego najlepszego przyjaciela, 
uwzględniając informacje na temat 
jego życia, rodziny, upodobań i 
wykonywanych wspólnie czynności, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje swoją rodzinę, swojego 
najlepszego przyjaciela, uwzględniając 
informacje na temat jego życia, 
rodziny, upodobań i wykonywanych 
wspólnie czynności, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje transport w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje transport w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje transport w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń oferuje pomoc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń oferuje pomoc, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje pomoc, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z przewidywaną przyszłością. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
przewidywaną przyszłością, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z przewidywaną 
przyszłością, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z przewidywaną 
przyszłością, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
2, czas future simple, przyimki, 
wyrażenie be going to. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 2, czas future simple, 
przyimki, wyrażenie be going to, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, 
przyimki, wyrażenie be going to, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas future simple, 
przyimki, wyrażenie be going to, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst o swoich 
planach, zamierzeniach i 
nadziejach na przyszłe wakacje, 
opisuje przewidywaną przyszłość, 
nie popełniając większych błędów 
i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst o swoich 
planach, zamierzeniach i 
nadziejach na przyszłe wakacje, 
opisuje przewidywaną przyszłość, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłe wakacje, opisuje 
przewidywaną przyszłość, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłe wakacje, opisuje 
przewidywaną przyszłość, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
przyszłości związanej z 
podróżami kosmicznymi, 
przewidywań, dotyczących 
przyszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
przyszłości związanej z podróżami 
kosmicznymi, przewidywań, 
dotyczących przyszłości, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i wydarzenia 
z przeszłości, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
3, czas past continuous, czas 
past simple, przyimki, czas 
present simple, czas present 
continuous, but, however. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 3, czas past 
continuous, czas past simple, 
przyimki, czas present simple, czas 
present continuous, but, however, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, 
czas past simple, przyimki, czas 
present simple, czas present 
continuous, but, however, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas past continuous, 
czas past simple, przyimki, czas 
present simple, czas present 
continuous, but, however, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
oper mydlanych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
oper mydlanych, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
oper mydlanych, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat oper 
mydlanych, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-
mail na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis 
swojego lub innego kraju, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail 
na temat ulubionej gry 
komputerowej, tworzy opis swojego 
lub innego kraju, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail 
na temat ulubionej gry komputerowej, 
tworzy opis swojego lub innego kraju, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
relacjonuje wydarzenia z bycia 
świadkiem klęski żywiołowej, 
opowiadanie kryminalne, list e-mail na 
temat ulubionej gry komputerowej, 
tworzy opis swojego lub innego kraju, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
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zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o drogę i wskazuje 
drogę, umawia się, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń pyta o drogę i wskazuje 
drogę, umawia się, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o drogę i wskazuje 
drogę, umawia się, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o drogę i wskazuje drogę, 
umawia się, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
4, czas present simple, czas past 
simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, 
przyimki miejsca, zaimki 
osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z 4, czas present simple, czas past 
simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, 
przyimki miejsca, zaimki osobowe, 
przymiotniki dzierżawcze, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
czas past simple, przedimek 
określony the przed nazwami miejsc, 
przyimki, przedimki nieokreślone 
a/an, przyimki miejsca, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, czas 
past simple, przedimek określony the 
przed nazwami miejsc, przyimki, 
przedimki nieokreślone a/an, przyimki 
miejsca, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym 
opisuje swoje miasto i jego 
atrakcje turystyczne, projektuje 
przewodnik po wybranym 
mieście, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
opisuje swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik 
po wybranym mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik 
po wybranym mieście, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miasto i jego atrakcje 
turystyczne, projektuje przewodnik po 
wybranym mieście, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 
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Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybraną słynną osobę z Polski, 
nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje wybraną słynną 
osobę z Polski, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę 
z Polski, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną słynną osobę 
z Polski, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje doświadczenia 
różnych osób ze swoimi, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z doświadczeniami różnych osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
doświadczeniami różnych osób, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
5, czas present perfect, ever i 
never, czas past simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5, czas present perfect, 
ever i never, czas past simple, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, 
ever i never, czas past simple, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czas present perfect, ever 
i never, czas past simple, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
zasady i reguły obowiązujące w 
różnych miejscach, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych 
miejscach, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zasady i reguły 
obowiązujące w różnych miejscach, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje 
powód odmowy, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje 
powód odmowy, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udział rad, 
proponuje, odmawia i podaje powód 
odmowy, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z samopoczuciem i zdrowiem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
samopoczuciem i zdrowiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, 
have to/don’t have to, czas past 
simple, przyimki i czasowniki 
frazalne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, 
have to/don’t have to, czas past 
simple, przyimki i czasowniki 
frazalne, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
should/shouldn’t, must/mustn’t, have 
to/don’t have to, czas past simple, 
przyimki i czasowniki frazalne, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze opowiadanie, 
opisuje służby porządkowe w 
Polsce, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze opowiadanie, opisuje 
służby porządkowe w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje rutynowe 
czynności i wydarzenia porównując to z 
tym co się dzieje w danym momencie oraz 
opisuje czynności i wydarzenia z 
przyszłości nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia porównując to z tym co 
się dzieje w danym momencie oraz 
opisuje czynności i wydarzenia z 
przyszłości, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności 
i wydarzenia porównując to z tym 
co się dzieje w danym momencie 
oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rutynowe czynności i 
wydarzenia porównując to z tym co 
się dzieje w danym momencie oraz 
opisuje czynności i wydarzenia z 
przyszłości, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale Introduction i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając dużo 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając bardzo 
dużo błędów 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych czynności i 
wydarzeń porównując to z tym co się dzieje 
w danym momencieoraz opisuje czynności 
i wydarzenia z przyszłości. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych 
czynności i wydarzeń porównując to 
z tym co się dzieje w danym 
momencie oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych 
czynności i wydarzeń porównując 
to z tym co się dzieje w danym 
momencie oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
wykonywaniem rutynowych 
czynności i wydarzeń porównując to 
z tym co się dzieje w danym 
momencie oraz opisuje czynności i 
wydarzenia z przyszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction, czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażeniegoing to. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction, czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażeniegoing to 

, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Introduction 
czas presentsimple, 
presentcontinuous, futuresimple i 
wyrażenie going to 

, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Introduction,czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
futuresimple i wyrażenie going to, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opisywanie czynności  Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności i 
wydarzenia z przeszłości 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
przeszłe i obecne życie, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i 
obecne życie, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje przeszłe i obecne 
życie, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń wykazuje poprawną reakcję na 
nowe informacje, gratuluje bądź wyraża 
żal, nie popełniając większych błędów.  

Uczeń wykazuje poprawną reakcję 
na nowe informacje, gratuluje bądź 
wyraża żal popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje poprawną reakcję 
na nowe informacje, gratuluje 
bądź wyraża żal, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje poprawną reakcję 
na nowe informacje, gratuluje bądź 
wyraża żal popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związanez robieniem 
zakupów w sklepie odzieżowym, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas past simple, 
czas pastcontinuous, konstrukcjęused to, 
too/enough, czasowniki had to, could, 
spójniki but, howewer, although, on the 
otherhand. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czas past simple, czas 
past simple, czas past continuous, 
konstrukcję used to, too/enough, 
czasowniki had to, could, spójniki 
but, howewer, although, on the 
otherhand, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czas 
past simple, czas past continuous, 
konstrukcję used to, too/enough, 
czasowniki had to, could, spójniki 
but, howewer, although, on the 
otherhand, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1, czas past simple, 
czas past continuous, konstrukcję 
used to, too/enough, czasowniki 
had to, could, spójniki but, 
howewer, although, on the 
otherhand, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje ważne wydarzenie z historii 
swojego kraju, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ważne wydarzenie z 
historii swojego kraju, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 

Uczeń opisuje ważne wydarzenie 
z historii swojego kraju, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 

Uczeń opisuje ważne wydarzenie z 
historii swojego kraju, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
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wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opisywanie czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
doświadczenia z przeszłości swojej i 
znanych mu osób, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje doświadczenia z 
przeszłości swojej i znanych mu 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje doświadczenia z 
przeszłości swojej i znanych mu 
osób, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje doświadczenia z 
przeszłości swojej i znanych mu 
osób popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje nawyki 
czytelnicze u nastolatków w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje nawyki czytelnicze 
u nastolatków w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje nawyki 
czytelnicze u nastolatków w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje nawyki 
czytelnicze u nastolatków w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń wykazuje się poprawną reakcją na 
nowe informacje, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń wykazuje się poprawną 
reakcją na nowe informacje, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje się poprawną 
reakcją na nowe informacje, 
stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wykazuje się poprawną 
reakcją na nowe informacje, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z filmem i 
sławnymi osobami, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
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wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeńpoprawniestosujepoznanesłownictwo 
z rozdziału 2, czas past simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowebefore, after that, at 
first, after a while, in the future, then, after, 
whenever. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 2czaspast simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowe before, after that, 
at first, after a while, in the future, 
then, after, whenever, 
popełniającnielicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 2, czas past simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowe before, after 
that, at first, after a while, in the 
future, then, after, whenever, 
popełniająclicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 2, czas past simple, czas 
present perfect, question tags, 
określeniaczasowe before, after 
that, at first, after a while, in the 
future, then, after, whenever, 
popełniającbardzolicznebłędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze biografię sławnej osoby, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze biografię sławnej osoby, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze biografię sławnej 
osoby, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze biografię sławnej 
osoby, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat filmów i sławnych 
osób, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat filmów i sławnych 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat filmów i sławnych 
osób, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat filmów i sławnych 
osób, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny konstruuje zdania 
złożone oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń konstruuje zdania złożone 
oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń konstruuje zdania złożone 
oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń konstruuje zdania złożone 
oraz opisuje swoją dietę w typowy 
dzień oraz weekend, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównujewydarzenia sportowe w Wielkiej 
Brytanii i Polsce, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje wydarzenia 
sportowe w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje wydarzenia 
sportowe w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje wydarzenia 
sportowe w Wielkiej Brytanii i w 
Polsce, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z wizytą u 
lekarza. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wizytą u 
lekarza, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wizytą u 
lekarza, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związanez wizytą u 
lekarza, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeńpoprawniestosujepoznanesłownictwo 
z rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, such as, 
for example. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, 
such as, for 
example,popełniającnielicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 3, subject i object 
relative clauses, should/might, 
so/neither, expressions giving 
examples: like, such as, for 
example, popełniająclicznebłędy. 

Uczeństosujepoznanesłownictwo z 
rozdziału 3, subject i object relative 
clauses, should/might, so/neither, 
expressions giving examples: like, 
such as, for example, 
popełniającbardzolicznebłędy. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat zdrowego żywienia, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zdrowego żywienia, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zdrowego 
żywienia, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat zdrowego żywienia, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu nastolatków 
wybierając spośród następujących 
tematów: odżywianie, narkotyki, związki, 
szkoła, nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu 
nastolatków wybierając spośród 
następujących tematów: odżywianie, 
narkotyki, związki, szkoła, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu 
nastolatków wybierając spośród 
następujących tematów: 
odżywianie, narkotyki, związki, 
szkoła, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze ulotkę o zdrowiu 
nastolatków wybierając spośród 
następujących tematów: 
odżywianie, narkotyki, związki, 
szkoła, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opisywanie czynności Uczeń w sposób płynny opisuje zdarzenia 
ze szczególnym uwzględnieniem 

Uczeń opisuje zdarzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 

Uczeń opisuje zdarzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 

Uczeń opisuje zdarzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 
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czasowników zmysłów, czasowników 
dynamicznych oraz przymiotników 
opisujących uczucia i okoliczności, nie 
popełniając większych błędów. 

czasowników zmysłów, 
czasowników dynamicznych oraz 
przymiotników opisujących uczucia i 
okoliczności, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

czasowników zmysłów, 
czasowników dynamicznych oraz 
przymiotników opisujących 
uczucia i okoliczności, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

czasowników zmysłów, 
czasowników dynamicznych oraz 
przymiotników opisujących uczucia 
i okoliczności, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, prośba o 
rachunek itp, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, 
prośba o rachunek itp popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, 
prośba o rachunek itp, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń używa zwrotów i słów 
charakterystycznych dla wizyty w 
restauracji – zamawianie posiłku, 
prośba o rachunek itp popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, verb+ 
-ing orinfinitive, there’ssomeone/something 
+ing, see/hearsomeone + -ing. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
4, verb+ 
-ing orinfinitive, 
there’ssomeone/something +ing, 
see/hearsomeone + -ing, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, verb+ 
-ing orinfinitive, 
there’ssomeone/something +ing, 
see/hearsomeone + -ing, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4, verb+ 
-ing orinfinitive, 
there’ssomeone/something +ing, 
see/hearsomeone + -ing, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
legendarnego bohatera lub bohaterkę z 
Polski, nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
legendarnego bohatera lub 
bohaterkę z Polski, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym 
opisuje legendarnego bohatera lub 
bohaterkę z Polski, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
legendarnego bohatera lub 
bohaterkę z Polski, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opisywanie czynności Uczeń w sposób płynny opisuje zagrożenia 
dla środowiska i możliwości zapobiegania 
tym zagrożeniom, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje zagrożenia dla 
środowiska i możliwości 
zapobiegania tym zagrożeniom, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zagrożenia dla 
środowiska i możliwości 
zapobiegania tym zagrożeniom, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje zagrożenia dla 
środowiska i możliwości 
zapobiegania tym zagrożeniom, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń potrafi wyrazić swoje zaniepokojenie 
i zareagować na zmartwienia i problemy 
kolegów, nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń potrafi wyrazić swoje 
zaniepokojenie i zareagować na 
zmartwienia i problemy kolegów, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń potrafi wyrazić swoje 
zaniepokojenie i zareagować na 
zmartwienia i problemy kolegów, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń potrafi wyrazić swoje 
zaniepokojenie i zareagować na 
zmartwienia i problemy kolegów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z globalnym 
ociepleniem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z globalnym 
ociepleniem, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z globalnym 
ociepleniem, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z globalnym 
ociepleniem, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych 
spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych 
spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat ochrony środowiska 
i zmian klimatycznych 
spowodowanych jego 
zanieczyszczeniem, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5,strona bierna 
(czas presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, futuretense) . 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, strona bierna (czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, 
futuretense), popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, strona 
bierna (czas presentsimple, 
presentcontinuous, past simple, 
presentperfect, futuretense), 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5, strona bierna (czas 
presentsimple, presentcontinuous, 
past simple, presentperfect, 
futuretense), popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze biuletyn informacyjny o 
katastrofie ekologicznej, nie popełniając 
większych błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze biuletyn informacyjny o 
katastrofie ekologicznej, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze biuletyn informacyjny 
o katastrofie ekologicznej, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze biuletyn informacyjny o 
katastrofie ekologicznej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
nie zachowując właściwej formy i 
stylu. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje Unię 
Europejską w Wielkiej Brytanii i Polsce, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje Unię Europejską w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Unię Europejską 
w Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje Unię Europejską 
w Wielkiej Brytanii i w Polsce, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności 
zależne z użyciem first conditional, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje czynności zależne z 
użyciem first conditional, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności zależne z 
użyciem first conditional, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności zależne z 
użyciem first conditional, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe uwzględnione 
w rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie 
popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając bardzo dużo 
błędów 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń zabiera głos w dyskusji, wyraża 
swoją opinię i udziela rad, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń zabiera głos w dyskusji, 
wyraża swoją opinię i udziela rad, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń zabiera głos w dyskusji, 
wyraża swoją opinię i udziela rad, 
stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń zabiera głos w dyskusji, 
wyraża swoją opinię i udziela rad, 
nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, firstconditional, 
timeclauses, czasowniki frazalne 
(phrasalverbs). 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
6, firstconditional, timeclauses, 
czasowniki frazalne (phrasalverbs), 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, 
firstconditional, timeclauses, 
czasowniki frazalne 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6, firstconditional, 
timeclauses, czasowniki frazalne 
(phrasalverbs), popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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(phrasalverbs), popełniając liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje problem klasowy i udziela 
rad na jego rozwiązanie, nie popełniając 
większych błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje problem klasowy i 
udziela rad na jego rozwiązanie, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje problem klasowy i 
udziela rad na jego rozwiązanie, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń opisuje problem klasowy i 
udziela rad na jego rozwiązanie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
nie zachowując właściwej formy i 
stylu. 

 

 

Project 5 fourth edition 

Kryteria oceny - klasa 7 
 

Introduction 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość  środków językowych Uczen posługuje się 
podstawowym zasobem środków 
językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych 
oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych z 
zakresu tematów wskazanych w 
wymaganiach szczegółowych, nie 
popełniając błędów. 

 Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z rozdziału 
Introduction , czas present simple, 
present continuous 

Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych z 
zakresu tematów wskazanych w 
wymaganiach szczegółowych, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Introduction , czas 
present simple, present continuous, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację 
pozostałych wymagań ogólnych z 
zakresu tematów wskazanych w 
wymaganiach szczegółowych, 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając liczne błędy 

Uczen posługuje się podstawowym 
zasobem środków językowych 
(leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych oraz fonetycznych) 
umozliwiającym realizację pozostałych 
wymagań ogólnych z zakresu tematów 
wskazanych w wymaganiach 
szczegółowych, popełniając bardzo 
dużo błędów. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Introduction , czas present 
simple, present continuous, 
popełniając bardzo liczne błędy 
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Tworzenie wypowiedzi Uczeń samodzielonie formułuje 
krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i pisemne 
dotyczące sportu . Opisuje 
upodobania. Wyraża i uzasadnia 
swoje opinie.  

Uczeń samodzielnie  formułuje 
krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne i pisemne 
dotyczące sportu . Opisuje 
upodobania. Wyraża i uzasadnia 
swoje opinie popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi oraz 
stosuje  w miarę właściwą formę i 
styl. 

Uczeń  formułuje krótkie, proste, 
spójne i logiczne wypowiedzi ustne i 
pisemne dotyczące sportu . Opisuje 
upodobania. Wyraża i uzasadnia 
swoje opinie popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. Stosuje częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń  formułuje krótkie, proste, 
spójne i logiczne wypowiedzi ustne i 
pisemne dotyczące sportu . Opisuje 
upodobania. Wyraża i uzasadnia swoje 
opinie. popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
Popełnia błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
ustne  artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a 
także proste wypowiedzi pisemne 
z zakresu obejmującego 
słownictwo i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 
Introduction  i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów.  

Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
ustne  artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a 
także proste wypowiedzi pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction  i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
ustne  artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a 
także proste wypowiedzi pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale Introduction  i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów popełniając dużo 
błędów. 

 Uczeń rozumie proste wypowiedzi 
ustne  artykułowane wyra żnie , w 
standardowej odmianie języka, a także 
proste wypowiedzi pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
Introduction  i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych tekstów 
popełniając bardzo dużo błędów. 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego .  
Przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  
przedstawiających sporty i formy 
spędzania wolnego czasu nie 
połeniając błędów.. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego .  
Przekazuje informacje zawarte w 
materiałach wizualnych 
przedstawiających sporty i formy 
spędzania wolnego czasu, 
połeniając niewielkie błędy. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego .  Przekazuje 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych przedstawiających sporty 
i formy spędzania wolnego czasu 
popełniajć dużo błędów. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego lub pisemnego .  Przekazuje 
informacje zawarte w materiałach 
wizualnych przedstawiających sporty i 
formy spędzania wolnego czasu 
popełniając bardzo dużo błędów. 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny porównuje 
czasy przeszłe Past Simple, Past 
Continuous i Present Perfect oraz 
posługuje się przymiotnikami 
opisującymi charakter człowieka 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń  porównuje czasy przeszłe 
Past Simple, Past Continuous i 
Present Perfect oraz posługuje się 
przymiotnikami opisującymi 
charakter człowieka  popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

 Uczeń porównuje czasy przeszłe 
Past Simple, Past Continuous i 
Present Perfect  oraz posługuje się 
przymiotnikami opisującymi charakter 
człowieka  popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń porównuje czasy przeszłe Past 
Simple, Past Continuous i Present 
Perfect oraz posługuje się 
przymiotnikami opisującymi charakter 
człowieka  , popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach 
z przeszłości, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
dotyczące imprez ,gnębienia 
innych oraz  złych doświadczeń, 
nie popełniając większych błędów.  

Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
dotyczące imprez ,gnębienia innych 
oraz  złych doświadczeń 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, 
wyraża i uzasadnia swoje opinie  
dotyczące imprez ,gnębienia innych 
oraz  złych doświadczeń popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeńopowiada o czynnościach, 
doświadczeniach  i wydarzeniach z 
przeszłości, przedstawia fakty, wyraża 
i uzasadnia swoje opinie  dotyczące 
imprez ,gnębienia innych oraz  złych 
doświadczeń popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny  wyraża 
uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, 
wyraża prośbę, prowadzi 
negocjacje. 

Uczeń  wyraża uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, wyraża 
prośbę, prowadzi negocjacje, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, wyraża 
prośbę, prowadzi negocjacje, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń  wyraża uczucia i emocje tj. 
niezadowolenie czy obawę, wyraża 
prośbę, prowadzi negocjacje 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń swobodnie zmienia formę 
przekazu ustnego i pisemnego. 
Uczeń swobodnie opisuje obrazki, 
układa je chronologiczne, opisuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizulanych – mapie, 
plakatach. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego i pisemnego, opisuje 
obrazki, układa je chronologiczne, 
opisuje informacje zawarte w 
materiałach audiowizulanych – 
mapie, plakatach popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego i pisemnego, opisuje obrazki, 
układa je chronologiczne, opisuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizulanych – mapie, plakatach 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń zmienia formę przekazu 
ustnego i pisemnego opisuje obrazki, 
układa je chronologiczne, opisuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizulanych – mapie, plakatach 
popełniając bardzo liczne błędy. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny , nie 
popełniając większych błędów,  
posługuje się czasami przyszłymi 
Future Simple, konstrukcją (be) 
going to, Present Continuous i 
słownictwem zw. z zawodami, 
pierwszym trybem warunkowym, 
tzw. time expressions oraz 

Uczeń posługuje się czasami 
przyszłymi Future Simple, 
konstrukcją (be) going to, Present 
Continuous i słownictwem zw. z 
zawodami, pierwszym trybem 
warunkowym, tzw. time expressions 
oraz słownictwem zw. z zegarem 
biologicznym, marzeniami o 

Uczeń posługuje się czasami 
przyszłymi Future Simple, konstrukcją 
(be) going to, Present Continuous i 
słownictwem zw. z zawodami, 
pierwszym trybem warunkowym, tzw. 
time expressions oraz słownictwem 
zw. z zegarem biologicznym, 
marzeniami o sukcesie, fragmentem 

Uczeń posługuje się czasami 
przyszłymi Future Simple, konstrukcją 
(be) going to, Present Continuous i 
słownictwem zw. z zawodami, 
pierwszym trybem warunkowym, tzw. 
time ex marzeniami o sukcesie, 
fragmentem Opowieści Wigilijnej oraz 
edukacji pressions oraz słownictwem 
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słownictwem zw. z zegarem 
biologicznym, marzeniami o 
sukcesie, fragmentem Opowieści 
Wigilijnej oraz edukacji. 

sukcesie, fragmentem Opowieści 
Wigilijnej oraz edukacji 

 popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Opowieści Wigilijnej oraz edukacji 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

zw. z zegarem biologicznym, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i 
sugeruje, umawia się na wizyty i 
spotkania, porównuje systemy 
edukacyjne, generalizuje, opisuje, 
poddaje krytyce szkołę i 
technologie, nie popełniając 
większych błędów. Uczeń pisze 
tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłość, po skończeniu szkoły, 
opisuje przewidywaną 
przyszłość,o podobieństwach w 
polskim i amerykańskim systemie 
szkolnictwa nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i 
sugeruje, umawia się na wizyty i 
spotkania, porównuje systemy 
edukacyjne, generalizuje, opisuje, 
poddaje krytyce szkołę i technologie 
Uczeń pisze tekst o swoich planach, 
zamierzeniach i nadziejach na 
przyszłość, po skończeniu szkoły, 
opisuje przewidywaną przyszłość,o 
podobieństwach w polskim i 
amerykańskim systemie 
szkolnictwa popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i sugeruje, 
umawia się na wizyty i spotkania, 
porównuje systemy edukacyjne, 
generalizuje, opisuje, poddaje krytyce 
szkołę i technologie Uczeń pisze tekst 
o swoich planach, zamierzeniach i 
nadziejach na przyszłość, po 
skończeniu szkoły, opisuje 
przewidywaną przyszłość,o 
podobieństwach w polskim i 
amerykańskim systemie szkolnictwa, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl . 

Uczeń wyraża plany, intencje, 
przewiduje, gdyba, planuje i sugeruje, 
umawia się na wizyty i spotkania, 
porównuje systemy edukacyjne, 
generalizuje, opisuje, poddaje krytyce 
szkołę i technologie popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. Uczeń pisze tekst o 
swoich planach, zamierzeniach i 
nadziejach na przyszłość, po 
skończeniu szkoły, opisuje 
przewidywaną przyszłość, o 
podobieństwach w polskim i 
amerykańskim systemie szkolnictwa 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z  przyszłością. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane przyszłością, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z  przyszłością, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z  przyszłością, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń  swobodnie przekazuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych sformułowane w 
j. obcym 

Uczeń  przekazuje informacje 
zawarte w materiałach 
audiowizualnych sformułowane w j. 
obcym popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń  przekazuje informacje zawarte 
w materiałach audiowizualnych 
sformułowane w j. obcym popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń  swobodnie przekazuje 
informacje zawarte w materiałach 
audiowizualnych sformułowane w j. 
obcym popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny opisuje 
sztukę, używa II trybu 
warunkowego słownictwa zw. z  
geografią (wulkanami, płytami 
tektonicznymi), so much that, 
tworzy słowa (słowotwórtswo), nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
sztukę, używa II trybu warunkowego 
słownictwa zw. z  geografią 
(wulkanami, płytami tektonicznymi), 
so much that tworzy słowa 
(słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów,  popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje 
sztukę, używa II trybu warunkowego 
słownictwa zw. z  geografią 
(wulkanami, płytami tektonicznymi), 
so much that tworzy słowa 
(słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny opisuje sztukę, 
używa II trybu warunkowego 
słownictwa zw. z  geografią 
(wulkanami, płytami tektonicznymi), so 
much that tworzy słowa 
(słowotwórtswo), nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
tatuaży, farbowania włosów 
itp.,niebezpiecznych sytuacji oraz 
udziela rad i wskazówek, pisze 
broszurkę lub tworzy stronę 
internetową nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi . 

Uczeń wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat tatuaży, farbowania 
włosów itp.,niebezpiecznych 
sytuacji oraz udziela rad i 
wskazówek, pisze broszurkę lub 
tworzy stronę internetową 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń  wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat tatuaży, farbowania 
włosów itp.,niebezpiecznych sytuacji 
oraz udziela rad i wskazówek, pisze 
broszurkę lub tworzy stronę 
internetową popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl 

Uczeń  wyraża i uzasadnia swoją 
opinię na temat tatuaży, farbowania 
włosów itp.,niebezpiecznych sytuacji 
oraz udziela r ad i wskazówek, pisze 
broszurkę lub tworzy stronę 
internetową popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi ad i wskazówek, nie 
zachowując właściwej formy i stylu  

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń swobodnie ostrzega, 
nakazuje, zakazuje, instruuje, 
udziela rad ustnie i pisemnie nie 
popełniając większych błędów. 

 

Uczeń  ostrzega, nakazuje, 
zakazuje, instruuje, udziela rad 
ustnie i pisemnie. popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń  ostrzega, nakazuje, zakazuje, 
instruuje, udziela rad ustnie i pisemnie 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi  

Uczeń  ostrzega, nakazuje, zakazuje, 
instruuje, udziela rad ustnie i pisemnie 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

 

Przetwarzanie wypowiedzi 

 

Uczeń swobodnie przetwarza 
symbole i piktogramy nie  
popełniając błędów 

Uczeń przetwarza symbole i 
piktogramy popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń przetwarza symbole i 
piktogramy 

popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń przetwarza symbole i 
piktogramy 

popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 
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UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Znajomość środków językowych Uczeń w sposób płynny, nie 
popełniajć błędów posługuje się 
słownictwem i środkami 
językowymi uwzględnionymi  w 
rozdziale 4 : media, operatory 
pytajne, pytania typu WH, cechy 
charakteru, forma gerund, phrasal 
verbs, kieszonkowe, telewizja. 

Uczeń, popełniając niewielkie błędy 
posługuje się słownictwem i 
środkami językowymi 
uwzględnionymi  w rozdziale 4 : 
media, operatory pytajne, pytania 
typu WH, cechy charakteru, forma 
gerund, phrasal verbs, 
kieszonkowe, telewizja. 

Uczeń, popełniając dużo błędów 
posługuje się słownictwem i środkami 
językowymi uwzględnionymi  w 
rozdziale 4 : media, operatory pytajne, 
pytania typu WH, cechy charakteru, 
forma gerund, phrasal verbs, 
kieszonkowe, telewizja. 

Uczeń, popełniając bardzo dużo 
błędów posługuje się słownictwem i 
środkami językowymi uwzględnionymi  
w rozdziale 4 : media, operatory 
pytajne, pytania typu WH, cechy 
charakteru, forma gerund, phrasal 
verbs, kieszonkowe, telewizja. 

Rozumienie  i tworzenie 
wypowiedzi 

Uczeń  całkowicie rozumie dialogi 
zawierające kwestionariusze, 
teksty reklamowe, dialogi, 
fragmenty sztuki, teksty kulturowe 
oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada 
na podane pytania oraz tworzy 
wypowiedzi pisemne nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń  rozumie dialogi zawierające 
kwestionariusze, teksty reklamowe, 
dialogi, fragmenty sztuki, teksty 
kulturowe oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada na 
podane pytania  oraz tworzy 
wypowiedzi pisemne popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń częściowo rozumie dialogi 
zawierające kwestionariusze, teksty 
reklamowe, dialogi, fragmenty sztuki, 
teksty kulturowe oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada na 
podane pytania oraz tworzy 
wypowiedzi pisemne, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń  rozumie w bardzo małym 
stopniu dialogi zawierające 
kwestionariusze, teksty reklamowe, 
dialogi, fragmenty sztuki, teksty 
kulturowe oraz o mediach 
społecznościowych i odpowiada na 
podane pytania oraz tworzy 
wypowiedzi pisemne, popełniając 
błędy językowe językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń płynnie zadaje pytania, 
uzasadnia swoje argumenty, 
zwraca się z prośbą, odrzuca lub 
przyjmuje zaproszenia/prośby o 
przysługę, porównuje realia.  

Uczeń, zadaje pytania, uzasadnia 
swoje argumenty, zwraca się z 
prośbą, odrzuca lub przyjmuje 
zaproszenia/prośby o przysługę, 
porównuje realia. popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń zadaje pytania, uzasadnia 
swoje argumenty, zwraca się z 
prośbą, odrzuca lub przyjmuje 
zaproszenia/prośby o przysługę, 
porównuje realia. popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń zadaje pytania, uzasadnia 
swoje argumenty, zwraca się z prośbą, 
odrzuca lub przyjmuje 
zaproszenia/prośby o przysługę, 
porównuje realia., popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Przetwarzanie wypowiedzi 

 

Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, 
definicjach słownikowych, nie 
popełniając  większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, 
definicjach słownikowych 

, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, 
definicjach słownikowych 

popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń Uczeń przekazuje informacje 
zawarte w reklamach, tekstach 
reklamowych, ze zdjęć, tabel, 
definicjach słownikowych 

, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoje życie, dotychczasowe 
doświadczenia, miejsca podróży, 
hotele,  zabytkinie , sposób 
zarządzania pieniędzmi nie 
popełniając większych błędów. 
Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z ww punktami. 

Uczeń opisuje swoje życie, 
dotychczasowe doświadczenia, 
miejsca podróży, hotele,  zabytkinie 
, sposób zarządzania pieniędzmi 
oraz udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ww 
punktami, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje życie, 
dotychczasowe doświadczenia, 
miejsca podróży, hotele,  zabytkinie , 
sposób zarządzania pieniędzmi oraz 
udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ww punktami,, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi 

Uczeń opisuje swoje życie, 
dotychczasowe doświadczenia, 
miejsca podróży, hotele,  zabytkinie , 
sposób zarządzania pieniędzmi oraz 
udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ww punktami, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny 
przekazuje informacje zawarte na 
obrazkach i zdjęciach, w tabelach, 
mapach myśli, rozkładach jazdy, 
nie popełniając większych błędów. 

 Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach 
myśli, rozkładach jazdy, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń zgadza się lub nie ze 
swoim rozmówcą, argumentuje 
swoje wypowiedzi, prowadzi 
rozmowę na stacji kolejowej przy 
kasie, wciela się w rolę oszusta i 
oszukanego nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na 
stacji kolejowej przy kasie, wciela 
się w rolę oszusta i oszukanego 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na 
stacji kolejowej przy kasie, wciela się 
w rolę oszusta i oszukanego 
popełniając dużo błędów. 

Uczeń zgadza się lub nie ze swoim 
rozmówcą, argumentuje swoje 
wypowiedzi, prowadzi rozmowę na 
stacji kolejowej przy kasie, wciela się w 
rolę oszusta i oszukanego popełniając 
bardzo dużo błędów 

Znajomość środków językowych  Uczeń płynnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5  zw. z 
zakupami, podróżowaniem, 
językoznastwem i ekonomią  oraz 
stronę bierną, czasowniki 
modalne, czasy Present Simple, 
Present Perfect, Past Simple, 
Future Simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5  zw. z zakupami, 
podróżowaniem, językoznastwem i 
ekonomią  oraz stronę bierną, 
czasowniki modalne, czasy Present 
Simple, Present Perfect, Past 
Simple, Future Simple, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń  stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5  zw. z zakupami, 
podróżowaniem, językoznastwem i 
ekonomią  oraz stronę bierną, 
czasowniki modalne, czasy Present 
Simple, Present Perfect, Past Simple, 
Future Simple, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5  zw. z zakupami, 
podróżowaniem, językoznastwem i 
ekonomią  oraz stronę bierną, 
czasowniki modalne, czasy Present 
Simple, Present Perfect, Past Simple, 
Future Simple, popełniając bardzo 
liczne błędy. 
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UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo 
i środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń w sposób płynny 
przekazuje informacje zawarte na 
obrazkach i zdjęciach, w 
tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, nie popełniając 
większych błędów 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach 
myśli, rozkładach jazdy, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

 Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń w sposób płynny przekazuje 
informacje zawarte na obrazkach i 
zdjęciach, w tabelach, mapach myśli, 
rozkładach jazdy, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Reagowanie na wypowiedzi Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z życiem prywatnym, historią 
Romeo i Julii, uczelniami w 
Oxfordzie i Cambridge, rządem 
Stanów Zjednoczonych i ważnym 
wydarzeniem historycznym. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z życiem 
prywatnym, historią Romeo i Julii, 
uczelniami w Oxfordzie i 
Cambridge, rządem Stanów 
Zjednoczonych i ważnym 
wydzraeniem historycznym, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z życiem 
prywatnym, historią Romeo i Julii, 
uczelniami w Oxfordzie i Cambridge, 
rządem Stanów Zjednoczonych i 
ważnym wydzraeniem historycznym, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń w sposób udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z życiem 
prywatnym, historią Romeo i Julii, 
uczelniami w Oxfordzie i Cambridge, 
rządem Stanów Zjednoczonych i 
ważnym wydzraeniem historycznym, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Znajomość środków językowych Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i środki językowe z 
rozdziału 6 – mowę zależną, 
słownictwo zw. z miastem i 
edukacją oraz rządem, pytania 
bezpośrednie i pośrednie, łączniki 
zdań nie popełniając błędów 

Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – 
mowę zależną, słownictwo zw. z 
miastem i edukacją oraz rządem, 
pytania bezpośrednie i pośrednie, 
łączniki zdań popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – mowę 
zależną, słownictwo zw. z miastem i 
edukacją oraz rządem, pytania 
bezpośrednie i pośrednie, łączniki 
zdań popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo i 
środki językowe z rozdziału 6 – mowę 
zależną, słownictwo zw. z miastem i 
edukacją oraz rządem, pytania 
bezpośrednie i pośrednie, łączniki 
zdań popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie wypowiedzi Uczeń pisze wypracowanie na 
temat znanego polskiego 
uniwersytetu oraz ważnego 
wydarzenia historycznego w 
swoim kraju , nie popełniając 
większych błędów i stosując 

Uczeń pisze wypracowanie na 
temat znanego polskiego 
uniwersytetu oraz ważnego 
wydarzenia historycznego w swoim 
kraju , popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 

Uczeń pisze wypracowanie na temat 
znanego polskiego uniwersytetu oraz 
ważnego wydarzenia historycznego w 
swoim kraju , popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 

Uczeń pisze wypracowanie na temat 
znanego polskiego uniwersytetu oraz 
ważnego wydarzenia historycznego w 
swoim kraju ,popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
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właściwą formę i styl wypowiedzi. 
Uczeń w sposób płynny  
przekazuje co mówiła dana osoba, 
nie popełniając większych błędów 

zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl.  Uczeń 
przekazuje co mówiła dana osoba, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. Uczeń 
przekazuje co mówiła dana osoba, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi 

wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. Uczeń przekazuje co 
mówiła dana osoba, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzii. 

 

Klasa VIII 

I.Znajomość  

środków 

językowych 

OCENA BARDZO 

DOBRA 

Uczeń posługuje się 

podstawowym 

zasobem środków 

językowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych oraz 

fonetycznych) 

umozliwiającym 

realizację pozostałych 

wymagań ogólnych z 

zakresu tematów 

wskazanych w 

wymaganiach 

szczegółowych, nie 

popełniając błędów. 

Uczeń poprawnie 

stosuje poznane 

słownictwo. 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń posługuje się 

podstawowym 

zasobem środków 

językowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych oraz 

fonetycznych) 

umozliwiającym 

realizację 

pozostałych 

wymagań ogólnych 

z zakresu tematów 

wskazanych w 

wymaganiach 

szczegółowych, 

popełniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń stosuje 

poznane 

słownictwo, 

popełniając 

nieliczne błędy. 

OCENA 

DOSTATECZNA 

Uczeń posługuje 

się podstawowym 

zasobem środków 

językowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych 

oraz 

fonetycznych) 

umozliwiającym 

realizację 

pozostałych 

wymagań 

ogólnych z 

zakresu tematów 

wskazanych w 

wymaganiach 

szczegółowych, 

popełniając dużo 

błędów. 

Uczeń stosuje 

poznane 

słownictwo, 

popełniając liczne 

błędy 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

Uczeń posługuje się 

podstawowym 

zasobem środków 

językowych 

(leksykalnych, 

gramatycznych, 

ortograficznych oraz 

fonetycznych) 

umozliwiającym 

realizację pozostałych 

wymagań ogólnych z 

zakresu tematów 

wskazanych w 

wymaganiach 

szczegółowych, 

popełniając bardzo 

dużo błędów. 

Uczeń stosuje 

poznane słownictwo, 

popełniając bardzo 

liczne błędy 
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II.Tworzenie 

wypowiedzi 

Uczeń samodzielonie 

formułuje krótkie, 

proste, spójne i 

logiczne wypowiedzi 

ustne i pisemne. 

Opisuje upodobania. 

Wyraża i uzasadnia 

swoje opinie. 

Uczeń samodzielnie  

formułuje krótkie, 

proste, spójne i 

logiczne 

wypowiedzi ustne i 

pisemne. Opisuje 

upodobania. Wyraża 

i uzasadnia swoje 

opinie popełniając 

drobne błędy 

językowe, nie 

wpływające na 

zrozumienie 

wypowiedzi oraz 

stosuje  w miarę 

właściwą formę i 

styl. 

Uczeń  formułuje 

krótkie, proste, 

spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne 

i pisemne. Opisuje 

upodobania. 

Wyraża i 

uzasadnia swoje 

opinie popełniając 

błędy językowe, 

które w 

niewielkim 

stopniu wpływają 

na właściwe 

zrozumienie 

wypowiedzi. 

Stosuje częściowo 

właściwą formę i 

styl. 

Uczeń  formułuje 

krótkie, proste, spójne 

i logiczne wypowiedzi 

ustne i pisemne. 

Opisuje upodobania. 

Wyraża i uzasadnia 

swoje opinie. 

popełniając błędy 

językowe, które w 

znacznym stopniu 

wpływają na właściwe 

zrozumienie 

wypowiedzi. Popełnia 

błędy językowe, które 

w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe 

zrozumienie 

wypowiedzi, nie 

zachowując właściwej 

formy i stylu. 

III.Rozumienie 

wypowiedzi 

Uczeń rozumie proste 

wypowiedzi ustne  

artykułowane 

wyraźnie, w 

standardowej 

odmianie języka, a 

także proste 

wypowiezi pisemne. 

Wykonuje zadania 

sprawdzające 

rozumienie tych 

tekstów, nie 

popełniając błędów. 

Uczeń rozumie 

proste wypowiedzi 

ustne  artykułowane 

wyraźnie, w 

standardowej 

odmianie języka, a 

także proste 

wypowiedzi 

pisemne. Wykonuje 

zadania 

sprawdzające 

rozumienie tych 

tekstów, popełniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie 

proste wypowiedzi 

ustne  

artykułowane 

wyraźnie, w 

standardowej 

odmianie języka, a 

także proste 

wypowiedzi 

pisemne.  

Wykonuje zadania 

sprawdzające 

rozumienie tych 

tekstów 

popełniając dużo 

błędów. 

Uczeń rozumie proste 

wypowiedzi ustne  

artykułowane 

wyraźnie , w 

standardowej 

odmianie języka, a 

także proste 

wypowiedzi pisemne i 

wykonuje zadania 

sprawdzające 

rozumienie tych 

tekstów popełniając 

bardzo dużo błędów. 
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IV. 

Przetwarzanie 

wypowiedzi 

Uczeń zmienia formę 

przekazu ustnego lub 

pisemnego .  

Przekazuje informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych nie 

połeniając błędów. 

Uczeń zmienia 

formę przekazu 

ustnego lub 

pisemnego. .  

Przekazuje 

informacje zawarte 

w materiałach 

wizualnych, 

połeniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń zmienia 

formę przekazu 

ustnego lub 

pisemnego .  

Przekazuje 

informacje 

zawarte w 

materiałach 

wizualnych 

popełniajć dużo 

błędów. 

Uczeń zmienia formę 

przekazu ustnego lub 

pisemnego .  

Przekazuje informacje 

zawarte w materiałach 

wizualnych 

popełniając bardzo 

dużo błędów. 

V. Reagowanie 

na wypowiedzi 

Uczeń uczestniczy w 

rozmowie i w 

typowych sytuacjach 

reaguje w sposób 

zrozumiały,adekwatni

e do sytuacji 

komunikacyjnej, 

ustnie lub pisemnie w 

formie prostego tekstu, 

w zaktresie opisanym 

w wymaganiach 

szczegółowych nie 

połeniając błędów. 

Uczeń uczestniczy 

w rozmowie i w 

typowych 

sytuacjach reaguje w 

sposób zrozumiały, 

adekwatnie do 

sytuacji 

komunikacyjnej, 

ustnie lub pisemnie 

w formie prostego 

tekstu, w zaktresie 

opisanym w 

wymaganiach 

szczegółowych 

połeniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń uczestniczy 

w rozmowie i w 

typowych 

sytuacjach reaguje 

w sposób 

zrozumiały, 

adekwatnie do 

sytuacji 

komunikacyjnej, 

ustnie lub 

pisemnie w formie 

prostego tekstu, w 

zaktresie 

opisanym w 

wymaganiach 

szczegółowych 

popełniajć dużo 

błędów. 

Uczeń uczestniczy w 

rozmowie i w 

typowych sytuacjach 

reaguje w sposób 

zrozumiały, 

adekwatnie do 

sytuacji 

komunikacyjnej, 

ustnie lub pisemnie w 

formie prostego 

tekstu, w zaktresie 

opisanym w 

wymaganiach 

szczegółowych 

popełniając bardzo 

dużo błędów. 
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JĘZYKI OBCE ( francuski, hiszpański, niemiecki ) 

 

Ocena celująca 

▪ uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć i w terminie wywiązuje się z powierzonych mu 
zadań. 

▪ wypowiedzi ustne z użyciem urozmaiconych struktur gramatycznych, bogate słownictwo, 
pełna swoboda wypowiedzi na każdy temat 

▪ pisze bezbłędnie na dowolny temat, używając skomplikowanych struktur gramatycznych i 
bogatego słownictwa 

▪ prace pisemne sprawdzające : ocena celująca 97% 
▪ po wysłuchaniu materiału potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na zadane pytania lub 

szczegółowo streścić wysłuchany tekst 
▪ potrafi bezbłędnie z uwzględnieniem akcentu i intonacji przeczytać nowy tekst, zawierający 

nieznane słownictwo, potrafi z kontekstu wywnioskować znaczenie nieznanych słów 
 

Ocena bardzo dobra 

▪ uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć i w terminie wywiązuje się z powierzonych mu 
zadań. 

▪ wypowiedzi ustne z użyciem urozmaiconych struktur gramatycznych, bogate słownictwo, 
pełna swoboda wypowiedzi na każdy temat 

▪ pisze bezbłędnie na dowolny temat, używając skomplikowanych struktur gramatycznych i 
bogatego słownictwa 

▪ prace pisemne sprawdzające ocena bardzo dobra 86- 95%, 
▪ po wysłuchaniu materiału potrafi bezbłędnie odpowiedzieć na zadane pytania lub 

szczegółowo streścić wysłuchany tekst 
▪ potrafi bezbłędnie z uwzględnieniem akcentu i intonacji przeczytać nowy tekst, zawierający 

nieznane słownictwo, potrafi z kontekstu wywnioskować znaczenie nieznanych słów 
 

Ocena dobra 

▪ używa słownictwa odpowiedniego do zadania, wymowa   i intonacja ogólnie poprawna, nie 
zakłócająca w żadnym stopniu porozumiewania się 

▪ maksymalnie 2 razy w semestrze jest nieprzygotowany do zajęć 
▪ prace sprawdzające 71-85% 
▪ po wysłuchaniu materiału potrafi odpowiedzieć na większość zadanych pytań, robi nieliczne 

błędy leksykalne, potrafi wychwycić nieznane dotąd słownictwo 
▪ potrafi przeczytać nowy tekst z nielicznymi błędami w akcencie i intonacji 

 

Ocena dostateczna 

▪ błędy gramatyczne w użyciu podstawowych struktur, słownictwo ograniczone, problemy z 
doborem właściwych słów 

▪ błędy w wymowie i akcentowaniu nie zakłócające zrozumienia wypowiedzi, ograniczające się 
do podstawowych reakcji w sytuacjach dnia codziennego 

▪ prace sprawdzające 51-70% 
▪ w wypowiedziach pisemnych błędy składniowe, gramatyczne i ortograficzne 
▪ po wysłuchaniu materiału potrafi odpowiedzieć na niektóre pytania 
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▪ potrafi przeczytać tekst, ale ma trudności z jego zrozumieniem, błędy w akcencie i intonacji 
bardzo częste 

 

 

Ocena dopuszczająca 

▪ bardzo wąski zasób słownictwa, potrafi sformułować wypowiedź, tylko gdy dotyczy 
najprostszych sytuacji dnia codziennego 

▪ poważne błędy składniowe, gramatyczne i ortograficzne 
▪ prace sprawdzające    40-50%              
▪ z wysłuchanego materiału potrafi wychwycić tylko pojedyncze słowa 
▪ ma duże trudności z czytaniem, rozumie tylko pojedyncze słowa 

 

Ocena niedostateczna 

▪ brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i nieumiejętność budowania 
podstawowych zdań, brak podstawowego słownictwa, wymowa w większości wypadków 
uniemożliwia zrozumienie 

▪ nie rozumie poleceń i pytań 
▪ brak systematycznej pracy, jest często nieprzygotowany, często zapomina zeszytu i książek, 

brak jakichkolwiek postępów w nauce 
▪ prace sprawdzające  poniżej 39% 
▪ nie rozumie tekstu  
▪ ma problemy z przeczytaniem tekstu przerobionego w czasie zajęć, nie rozumie jego treści  

 

Anna Wyrzykowska 
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System oceniania na zajęciach z etyki w klasach IV – VIII 

 

Ocenie podlegają następujące aktywności:   

- udział w dyskusji, rozmowie nauczającej, 

- projekt indywidualny bądź zbiorowy, 

- wypowiedź ustna ukazująca zrozumienie pojęć bądź problemu, 

- prace graficzne: plakat, rysunek, kolaż, makieta, komiks, 

- praca z tekstem w aspekcie rozumienia i analizy tekstu. 

Za udział w rozmowie nauczającej uczeń może zdobyć punkty za: 

 

Kryteria oceny: Punkty: 

Rzeczowość wypowiedzi. 1 

Formułowanie wniosków. 2 

Trafność stawianych pytań. 2 

Posługiwanie się przykładami. 1 

 

W wykorzystywaniu technik manualno – plastycznych ważne są: 

• zgodność pracy z tematem, 

• pomysłowość, 

• trafność użytych symboli, treści. 

 Oceniając przygotowanie projektu i jego realizację ważne są: 

• rzeczowość i jasność przekazu przygotowanych treści, 

• obrazowanie przykładami omawianego problemu, 

• pomysłowość, 

• umiejętność organizacji i współpracy, 

• zorganizowanie dyskusji. 
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Wymagania na ocenę: 

· celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, łączenie wiedzy 

etycznej z wiedzą z innych dziedzin, opanowanie umiejętności precyzyjnego formułowania 

pytań,  wniosków i uzasadniania swoich opinii. Aktywność na lekcji, twórcza analiza 

problemów w tekstach filozoficznych  i pracach indywidualnych. 

· bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie,     

opanowanie umiejętności precyzyjnego formułowania pytań,  wniosków i uzasadniania 

własnych opinii, ocen. Aktywność na lekcji, poprawna analiza problemów w tekstach 

filozoficznych i pracach indywidualnych. 

 · dobrą - znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności w 

miarę poprawnego formułowania pytań,  wniosków i uzasadniania własnych opinii, ocen. 

Właściwie rozumie problematykę analizowanych tekstów. 

· dostateczną – znajomość najważniejszych tematów przewidzianych w programie, 

formułowanie prostych pytań i wniosków, umiejętność opisania treści analizowanych tekstów. 

· dopuszczającą – uczeń przytacza przykłady poruszanych tematów przewidzianych w 

programie, z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania związane z omawianym tematem  lub 

tekstem, podaje przykłady pojęć etycznych. 

· niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań. 

 

Uczeń może również zdobywać plusy za aktywność na zajęciach: trzy plusy dają ocenę 

bardzo dobrą. Minusy uczeń może otrzymywać za niewłaściwe zachowanie podczas dyskusji 

bądź rozmowy nauczającej. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. 

Uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze brak przygotowania do zajęć (brak przygotowania 

obejmuje brak pracy domowej). Za brak zeszytu z  pracami na wyznaczony termin uczeń 

otrzymuje minus. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. 

Uczeń może poprawić ocenę semestralną /roczną. Oznacza to, że uczeń musi  uzupełnić 

zaległe prace, przygotować prace dodatkowe i zaprezentować je w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

Na ocenę celującą uczeń przygotowuje raz na dwa miesiące pracę dodatkową na temat 

zaproponowany przez nauczyciela bądź zaproponowany przez ucznia i zaakceptowany przez 

nauczyciela. 

 

 

Uczeń klasy IV poznaje zagadnienia: roli rozwijania zainteresowań i swojego talentu,  
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współdziałania, wzajemnego pomagania, rodzaju emocji,  możliwości ochrony przyrody i 

własnej odpowiedzialności za otoczenie, budowania pewności siebie, rodzajów  i hierarchii 

wartości, praw dziecka i człowieka, wartości pracy i własnego rozwoju, godności i wartości 

człowieka, rodzajów myślenia, problemów niepełnosprawności, tolerancji, filozofii jako 

rozumienia rzeczywistości. 

 

Uczeń klasy IV trenuje: 

 umiejętność czytania ze zrozumieniem: odpowiada na pytania do analizowanych tekstów, 

opowiada przedstawioną historię, wskazuje najważniejszy temat w  analizowanym tekście, 

uczestniczy aktywnie w rozmowie nauczającej, odpowiadając na pytania nauczyciela bądź 

innych uczniów, kończąc wypowiedzi nauczyciela, wprawia się w umiejętność dyskusji: uczy 

się słuchania innych, stawia pytania, formułuje wnioski, pracując w grupach, przyjmuje 

zaproponowane funkcje bądź proponuje wykonywanie innych, inicjuje bądź proponuje grupie 

działania. 

 

Uczeń klasy V poznaje zagadnienia: definicji szczęścia, pasja pomaga przezwyciężać 

trudności życiowe, wyznaczanie celów życiowych, kształtowanie charakteru, samodzielność i 

odpowiedzialność, prawa i obowiązki różnych grup społecznych, przykłady kodeksów 

etycznych, rola pracy w życiu człowieka, praca jako powołanie, przykłady degradacji 

przyrody, etyka ochrony środowiska, problemy globalne, wolontariat, patriotyzm dzisiaj, 

różne sposoby myślenia, autorytet, sumienie, konflikt przyjemność – wartość moralna, 

rola mody i idola, subkultury, akceptacja rówieśnicza, człowiek szlachetny, godność 

człowieka, wolność człowieka, sprawiedliwa dystrybucja dóbr. 

 

Uczeń klasy V trenuje: 

umiejętność czytania ze zrozumieniem: odpowiada na pytania do analizowanych tekstów, 

opowiada przedstawioną historię, wskazuje najważniejszy temat w  analizowanym tekście, 

uczestniczy aktywnie w rozmowie nauczającej, odpowiadając na pytania nauczyciela bądź 

innych uczniów, kończąc wypowiedzi nauczyciela, wprawia się w umiejętność dyskusji: uczy 

się słuchania innych, stawia pytania, formułuje wnioski, pracując w grupach, przyjmuje 

zaproponowane funkcje bądź proponuje wykonywanie innych, inicjuje bądź proponuje grupie 

działania. 

Uczeń klasy VI poznaje zagadnienia: 

charakter i osobowość, rola talentu i rozwoju zainteresowań, kultura i jej działy, człowiek 

jako twórca kultury, mądrość, wiedza, inteligencja, filozofia jako miłość mądrości, przykłady 

problemów filozoficznych, wychowanie w starożytnej Grecji, cnota, samodoskonalenie, 

filozofia Sokratesa, Platona i Arystotelesa, ideały nowożytnych igrzysk olimpijskich, 
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kształtowanie charakteru poprzez sport, współzawodnictwo i tolerancja, fair play, wartości 

związane z człowieczeństwem i wartości związane z posiadaniem, sens życia, różnorodność 

wartości, argument, uzasadnienie, przesłanka i wniosek, argument mocny i słaby, prawa 

zwierząt, wzory osobowe, wytrwałość w dążeniu do celu, motywacja, agresja a przemoc, 

terroryzm, rodzaje przemocy, solidarność i wspólnota. 

 

 

Uczeń klasy VI trenuje: 

umiejętność czytania ze zrozumieniem: odpowiada na pytania do analizowanych tekstów, 

opowiada przedstawioną historię, wskazuje najważniejszy temat w  analizowanym tekście, 

uczestniczy aktywnie w rozmowie nauczającej, odpowiadając na pytania nauczyciela bądź 

innych uczniów, kończąc wypowiedzi nauczyciela, wprawia się w umiejętność dyskusji: uczy 

się słuchania innych, stawia pytania, formułuje wnioski, pracując w grupach, przyjmuje 

zaproponowane funkcje bądź proponuje wykonywanie innych, inicjuje bądź proponuje grupie 

działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

  Kryteria oceny ucznia z zajęć technicznych: 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,  który: 

•  pracuje systematycznie, 

•  wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, starannie i poprawnie pod względem  

    merytorycznym, 

•  jest kreatywny, proponuje nowe rozwiązania rozpatrywanych problemów, 

•  opanował wiedzę określoną programem nauczania, 

•  uzyskuje celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe, 

•  posługuje się narzędziami w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem, 

•  dba o właściwą organizację miejsca pracy, 

•  bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

•  pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie, 

•  opanował wiedzę określoną programem nauczania, 

•  wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym, 

•  planuje pracę przed rozpoczęciem, 

•  odpowiednio organizuje miejsce pracy, 

•  zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

•  wykazuje dużą aktywność na lekcjach, 

•  uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

•  jest zawsze przygotowany do lekcji. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

•  podczas pracy korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub kolegi, 

•  czynnie uczestniczy w lekcji, 
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•  posługuje się narzędziami w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem, 

•  potrafi zaprojektować miejsce pracy, nie zawsze utrzymuje na nim porządek, 

•  uzyskuje dobre oceny cząstkowe, 

•  czasem jest nieprzygotowany do lekcji. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

•  pracuje niesystematycznie, 

•  podczas pracy w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, 

•  nie opanował w pełni treści nauczania, 

•  na stanowisku pracy nie zachowuje porządku, 

•  używa narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, 

•  najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 

•  często jest nieprzygotowany do zajęć. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

•  z trudem wykonuje działania techniczne, ale podejmuje w tym kierunku starania, 

•  pracuje niesystematycznie, 

•  pracę rozpoczyna bez wcześniejszego jej przemyślenia, 

•  jest często nieprzygotowany do lekcji. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: 

•  nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, 

•  w trakcie pracy nie wykazuje zaangażowania, 

•  przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

Z PLASTYKI 
 

1. Ocena celująca ( 6 ) 

- uczeń przejawia zdolności plastyczne 

- wiedza wykracza poza program nauczania zaplanowany do opanowania 

- prace plastyczne ukazuje w sposób indywidualny, twórczy i samodzielnie rozwiązuje 

   problemy plastyczne 

- wykonuje dodatkowe zadania, prace, dekoracje 

- zwiedza galerie sztuki, muzea i dokumentuje to 

- jest laureatem konkursów plastycznych, wiedzy o sztuce 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach i jest do nich zawsze przygotowany 

 

2. Ocena bardzo dobra ( 5 ) 

- uczeń poszukuje indywidualnych rozwiązań plastycznych 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności plastyczne określone programem 

  nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie klasy 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami teoretycznymi, wykorzystując je w 

   praktyce 

- jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy 

- rozwija talent plastyczny 

 

3. Ocena dobra ( 4 ) 

- uczeń dobrze opanował umiejętności plastyczne i teoretyczne określone programem 

  nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie klasy 

- poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną w praktyce 

- przejawia aktywność na zajęciach i jest do nich przygotowany 
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4. Ocena dostateczna ( 3 ) 

- uczeń wykazuje podstawową wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem 

   nauczania i zaplanowane do opanowania na poziomie klasy  

- jest mało aktywny na zajęciach i słabo do nich przygotowany 

- nie wykazuje chęci do wykonywania prac i jest mało zainteresowany przedmiotem 

- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen 

 

5. Ocena dopuszczająca ( 2 ) 

- uczeń minimalnie opanował wiedzę w zakresie programu nauczania plastyki i 

  zaplanowane do opanowania na poziomie klasy  

- jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i niechętnie wykonuje zalecane prace, 

  objawia lekceważący stosunek do przedmiotu 

- nie wykazuje chęci do poprawienia ocen 

 

 

6. Ocena niedostateczna (1) 

-  uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym 

   przedmiotu nauczania w danej klasie. 

- braki w umiejętnościach i wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

   wiedzy z tego przedmiotu. 

- nie jest w stanie rozwiązywać i wykonywać zadań o elementarnym stopniu 

   trudności. 

- nie przygotowuje się do zajęć, a także nie uaktywnia się na nich. 

- przeszkadza w prowadzeniu zajęć nauczycielowi i kolegom. Zagraża  bezpieczeństwu. 
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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

NSP 47 

Ocena z wychowania fizycznego na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących ocen: 

6. oceny z zajęć ogólnorozwojowych (2 godziny lekcyjne) 
7. oceny z zajęć do wyboru (pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, gry zespołowe) 

 

Ocenę końcową wystawia nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia ogólnorozwojowe: 

 

Elementy składowe oceny z ww. zajęć: 

13. frekwencja (uczestnictwo w zajęciach, systematyczność) 
14. aktywność (przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia oraz jego zaangażowanie) 
15. postęp sprawności, przyrost umiejętności i wiadomości (dotyczy to głównie zajęć ogólnorozwojowych) 

 

Szczegółowe kryteria oceny:    

35. Ocena za frekwencję (wystawiana na koniec półrocza) 
18. ocena celująca – (6) – tylko 1 nieprzygotowania w półroczu 
19. ocena bardzo dobra (5) – tylko 2 nieprzygotowania 
20. ocena dobra (4) - 4 nieprzygotowania 
21. ocena dostateczna (3) – 5 nieprzygotowań 
22. ocena dopuszczająca (2) – 6  
23. ocena niedostateczna (1) – 7 i więcej nieprzygotowań 
24. nieklasyfikacja - uczestniczenie w poniżej 50% zajęć 

 

Uwagi: 

56. Przez lekcje opuszczone należy rozumieć nieobecność nieusprawiedliwioną lub nie uczestniczenie w zajęciach bez 
usprawiedliwienia 

57. Usprawiedliwienie należy przedstawić nauczycielowi nie później niż 2 tygodnie po nieobecności 
58. Usprawiedliwienie powinno zawierać powód nieobecności lub niećwiczenia, wystawia je lekarz bądź rodzic. 

Zwolnienie z zajęć wf powyżej 2 tyg. wystawia tylko lekarz. 
59. Nieobecność nie jest liczona, jeśli uczeń w tym czasie uczestniczył w innych zajęciach organizowanych przez szkołę 

(np. wyjazdy klasowe, zawody, konkursy, olimpiady itp.) 
60. Uczeń zwolniony okresowo z wf (miesiąc lub dłużej) ma obowiązek zaliczyć testy lub sprawdziany, jeśli istnieją do 

tego możliwości. 
61. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w półroczu (bez wpływu na ocenę z frekwencji). 

 

2. Ocena za aktywność: 

Oceny za aktywność zdobywają uczniowie przez całe półrocze za wszelkie przejawy zaangażowania i zachowania 

prozdrowotne: wykonywanie ćwiczeń i zadań, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich 

organizacji oraz postawę sportową. Oceny wystawiane są pod koniec każdego miesiąca. Dodatkowe oceny uczniowie mogą 

uzyskać biorąc udział w rozgrywkach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych oraz w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. 

 

3. Ocena za postęp sprawności, umiejętności i wiadomości  

Są to oceny zdobywane za poszczególne sprawdziany i testy, w tym z edukacji zdrowotnej oraz za 

realizację projektów. 

 



 

12 
 

Uwagi końcowe: 

• Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii.  

• Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

• Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie półrocznejlub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

• Uczeń może poprawić otrzymane oceny cząstkowe z wyjątkiem oceny z aktywności oraz frekwencji. 

• W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej miesiąc i dłużej możliwe jest odstępstwo od 
ww. regulaminu. 

• Ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie dwóch ocen półrocznych. 

• W sytuacjach nieopisanych w ww. regulaminie ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel wf. 

• Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Uzyskiwanie wysokich osiągnięć w 
określonym sporcie bądź uczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe (jazda konna, tenis, balet, itp.) nie zwalnia z 
uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego. 

• Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych może mieć podwyższoną ocenę (za dobre wyniki) a za 
zdobycie czołowego miejsca w powiecie ma podwyższoną ocenę końcoworoczną o 1 stopień. 

 

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny ze sprawdzianów: 

Ocena Wymagania 

Celująca Uczeń wykonuje zadanie poprawnie technicznie, pewnie, zdecydowanie, wyróżnia się na tle klasy. 

Bardzo dobra Uczeń wykonuje zadania poprawnie technicznie 

Dobra Uczeń wykonuje zadanie z małymi błędami, wkłada dużo pracy i zaangażowania podczas przygotowywania 

się do sparwdzianu 

Dostateczna Uczeń wykonuje zadanie z dużymi błędami technicznymi, jego zaangażowanie podczas przygotowywania się 

do sprawdzianu było niewielkie. 

Dopuszczająca Uczeń lekceważy sprawdzian, wykonuje go poniżej swoich możliwości. 

Niedostateczna Uczeń nie podszedł do sprawdzianu. 
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RELIGIA DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

– wymienia miejsca 

odwiedzane podczas 

wakacji 

– wymienia zjawiska i 

stworzenia, które 

obserwuje w przyrodzie  

– wie, że wszystko, co 

istnieje, jest dobre, bo 

pochodzi od Boga 

– wie, że Biblia zawiera 

słowo kochającego Boga, 

który stworzył świat 

– wyraża szacunek 

względem Biblii jako 

księgi o miłości Boga do 

człowieka 

– wymienia miejsca, w 

których czuje (czuł) się 

szczęśliwy 

– wymienia osoby, którym 

zawdzięcza swoje 

poczucie szczęścia 

– wie, że grzech niszczy 

przyjaźń człowieka z 

Bogiem 

– wie, że Bóg poszukuje 

ludzi, którzy od Niego 

odeszli i pragnie ich 

zbawienia 

– wskazuje przykłady obecności Boga w 

przyrodzie 

– rozpoznaje w pięknie przyrody stwórcze 

dzieło Boga 

– wie, że o stworzeniu świata dowiadujemy 

się z Biblii 

– określa znaczenie słowa „Biblia” 

– wyjaśnia, dlaczego Biblia jest księgą świętą 

– wie, że treść Starego Testamentu dotyczy 

wydarzeń od stworzenia świata i 

przygotowuje do narodzenia Pana Jezusa 

– zna treść biblijnego fragmentu o raju (Rdz 

2,8-10.15)  

– podaje przykłady zachowań, które niszczą 

poczucie szczęścia 

– zna treść biblijnego opowiadania o grzechu 

pierwszych ludzi 

– własnymi słowami wypowiada treść Bożej 

obietnicy Rdz 3,14-15 

– wie, że zapowiedź przyjścia Zbawiciela jest 

wyrazem miłości Boga do człowieka 

– zna uczynki miłosierdzia co do duszy 

– pamięta i rozumie treść Mt 11,28 

– wymienia najważniejsze obietnice Jezusa 

objawione św. M. Alacoque 

– wyraża pragnienie korzystania z obietnic 

Jezusa 

– wie, że Matka Boża objawiała się w Fatimie 

co miesiąc od 13 V do 13 X 1917 r. 

– chętnie opowiada swoje wakacyjne 

wspomnienia 

– interpretuje proste teksty biblijne 

mówiące o stworzeniu 

– układa własną modlitwę 

dziękczynną za dzieło stworzenia 

– potrafi wyjaśnić, dlaczego pierwszą 

część Pisma Świętego nazywamy 

Starym Testamentem, a drugą 

Nowym Testamentem 

– wskazuje „dobre miejsca” w swoim 

otoczeniu 

– na podstawie tekstu biblijnego 

wyjaśnia, na czym polegało szczęście 

ludzi w raju 

– interpretuje biblijne opowiadanie o 

grzechu pierwszych ludzi 

– przeprasza Boga w modlitwie za 

swoje grzechy 

– interpretuje tekst Protoewangelii 

Rdz 3,14-15 

– wyjaśnia, na czym polega 

zbawienie 

– umie zastosować uczynki 

miłosierdzia w sytuacjach typowych  

– potrafi określić, za co chce 

wynagrodzić Jezusowi, podejmując 

praktykę pierwszych piątków 

– podejmuje postanowienie 

korzystania w pierwsze piątki z 

– wypowiada modlitwę 

dziękczynną za napotkane 

piękno i doświadczone dobro 

– wyraża zainteresowanie 

tekstami biblijnymi 

– uzasadnia, że słowo Boże 

zawarte w Piśmie Świętym 

jest dla nas przewodnikiem 

na drodze do wiecznego 

szczęścia 

– uzasadnia, że warunkiem 

szczęścia jest otrzymywanie 

i okazywanie miłości 

– wyjaśnia, na czym polega 

zło każdego grzechu 

– umie zastosować uczynki 

miłosierdzia w sytuacjach 

problemowych 

– definiuje pojęcia: cichy i 

pokorny, zadośćuczynienie, 

wynagrodzenie 

– wyjaśnia znaczenie 

modlitwy różańcowej w 

nawiązaniu do objawień 

fatimskich 

 

– wyraża 

odpowiedzi

alną troskę 

o przyrodę. 
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– podaje zasady 

odprawiania dziewięciu 

pierwszych piątków 

miesiąca 

– potrafi posługiwać się 

książeczką 

pierwszopiątkową 

(zaznaczyć pierwsze piątki 

kolejnych miesięcy) 

– potrafi modlić się na 

różańcu 

– podaje imiona dzieci fatimskich i opowiada 

o ich spotkaniu z Maryją 

– rozpoznaje i opisuje figurę Matki Bożej 

Fatimskiej 

 

sakramentu pokuty i Eucharystii i z 

zaangażowaniem je realizuje 

– omawia treść przesłania Matki 

Bożej w Fatimie 

– wyraża szacunek dla Matki Bożej, 

spełniając jej prośbę wypowiedzianą 

w Fatimie (chętnie modli się na 

różańcu) 

– wymienia powody, z 

jakich ludzie zmieniają 

miejsce zamieszkania 

– uzasadnia, dlaczego 

Kanaan jest ziemią świętą 

– podaje powody 

osiedlania się Izraelitów w 

Egipcie 

– wie, że po śmierci Józefa 

Izraelici byli zmuszani do 

niewolniczej pracy i prosili 

Boga o pomoc 

– opowiada historię 

przejścia Izraelitów przez 

Morze Czerwone 

– charakteryzuje 

niebezpieczeństwa 

czyhające na pustyni 

– wyjaśnia znaczenie 

słowa „przykazanie” (to, 

co przykazane, nakazane) i 

wymienia Boże 

przykazania 

– wymienia miejsca, w 
których chrześcijanin 

– wymienia Boże obietnice dane Abrahamowi 

– wymienia potomków Abrahama (Izaak i 

Jakub, który miał 12 synów) 

– zna historię tworzenia się narodu 

izraelskiego (wybranego), 

– podaje przykłady ludzi z własnego regionu, 

którzy zasłużyli się dla dobra Ojczyzny 

– charakteryzuje rolę Józefa (syna Jakuba) na 

dworze faraona 

– wie, że Mojżesz był Izraelitą wychowanym 

na dworze faraona i że Bóg powierzył mu 

wyprowadzenie swego ludu z niewoli 

– wymienia zjawiska, którymi posłużył się 

Bóg, karząc Egipcjan 

– wymienia przejawy Bożej opieki nad 

Izraelitami podczas wędrówki przez pustynię 

(nakarmienie przepiórkami i manną, woda ze 

skały) 

– wymienia sytuacje, w których powinien 

zwracać się do Boga z prośbą o pomoc 

– wie, że Bóg dał ludziom przykazania na 

górze Synaj i zobowiązał do ich 

przestrzegania 

– wie, że Namiot Spotkania, czyli Przybytek, 
był przenośną świątynią w obozie Izraelitów 

podczas ich wędrówki przez pustynię 

– interpretuje obietnice, jakie Bóg dał 

Abrahamowi 

– charakteryzuje wartość ziemi 

Kanaan dla potomków Abrahama 

– charakteryzuje niewolniczą pracę 

Izraelitów w Egipcie 

– wyjaśnia, że Boża interwencja jest 

odpowiedzią na modlitwę Izraelitów 

– wyjaśnia znaczenie przejścia 

Izraelitów przez Morze Czerwone w 

ucieczce przed wojskiem faraona 

– opisuje reakcję Izraelitów na trudy 

wędrówki przez pustynię 

– uzasadnia, że każde z Bożych 

przykazań jest ważne i żadnego nie 

wolno lekceważyć 

– wyraża przekonanie, że dobro jest 

owocem przestrzegania Bożych 

przykazań 

– omawia niewierności Izraelitów 

wobec Boga pod górą Synaj 

– uzasadnia, dlaczego modlimy się 

przy grobach zmarłych 

– uzasadnia obowiązek troski o groby 
naszych bliskich, a także nieznanych 

nam zmarłych 

– charakteryzuje postawę 

Abrahama wobec Bożego 

słowa 

– wyjaśnia znaczenie 

zbudowania ołtarza dla Pana 

– dba o własny rozwój dla 

dobra Ojczyzny 

– wyjaśnia, dlaczego 

Izraelici w Egipcie stali się 

niewolnikami 

– sprzeciwia się wszelkiej 

krzywdzie i 

niesprawiedliwości 

– uzasadnia, że w sytuacji 

bez wyjścia Bóg znajduje 

rozwiązanie 

– wyraża gotowość pomocy 

innym w ich trudnych 

sytuacjach 

– charakteryzuje Boże 

obietnice związane z 

wypełnianiem przykazań 

– wyjaśnia znaczenie 

Namiotu Spotkania dla 
Mojżesza i całego ludu 

izraelskiego (Mojżesz 
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doświadcza szczególnej 

bliskości Boga 

– wymienia powody, dla 

których ludzie odwiedzają 

cmentarze 

– wymienia ostateczne 

rzeczy człowieka 

– wymienia wartości, dla 

których ludzie gotowi są 

poświęcić własne życie 

– podaje przykłady 

ludzkich osądów oraz 

spraw rozstrzyganych w 

procesach sądowych 

– wie, że w okresie 

Adwentu przygotowujemy 

się na przyjście Zbawiciela 

– wie, co to są 

postanowienia adwentowe  

 

– wie, że w Namiocie Spotkania znajdowała 

się Arka Przymierza – złocona przenośna 

skrzynia, w której przechowywano tablice 

Bożych przykazań 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu pokuty i 

pojednania dla chrześcijanina 

– wyjaśnia pojęcia: czyściec, niebo, piekło 

– wyjaśnia chrześcijańskie znaczenie dni 1 i 2 

listopada 

– wyraża modlitewną troskę o zmarłych 

– wskazuje miejsca pamięci poświęcone 

bohaterom w swoim środowisku i kraju 

– uzasadnia, dlaczego oddajemy cześć 

bohaterom narodowym 

– na podstawie tekstu Mt 25,31-46 wymienia 

postawy i zachowania nagradzane przez Boga 

i te, które zasługują na potępienie 

– zna treść biblijnego fragmentu Iz 

63,16b.19b; 64,4.7 

– charakteryzuje postawę człowieka, który się 

nawraca 

– uzasadnia, że miłość Ojczyzny oraz 

pamięć o jej bohaterach jest naszym 

obowiązkiem 

– wyraża szacunek dla miejsc pamięci 

o bohaterach 

– wyjaśnia różnice między sądem 

Bożym, a ludzkimi sądami 

– interpretuje tekst biblijny Iz 

63,16b.19b; 64,4.7 jako wezwanie do 

nawrócenia i oczekiwania na 

przyjście Jezusa 

– podejmuje konkretne postanowienia 

przemiany życia 

rozmawiał tam z Bogiem, 

prosząc Go o przebaczenie 

niewierności ludu) 

– wdraża w życie praktykę 

„namiotu spotkania”, starając 

się o jej systematyczność 

– wyraża szacunek dla 

zmarłych, dbając o ich groby 

– wyraża gotowość 

rezygnacji z tego, co 

przyjemne, na rzecz tego, co 

pożyteczne lub konieczne 

– charakteryzuje Bożą 

sprawiedliwość 

– stara się o powściągliwość 

w osądzaniu innych ludzi 

– wie, że Arka Przymierza 

była dla Izraelitów 

znakiem obecności Boga 

(przechowywano w niej 

tablice Bożych przykazań) 

– wie, że Bóg pomaga 

ludziom, gdy wypełniają 

Jego wolę 

– wie, że król Dawid 

pokonał wrogów Izraela i 

przeniósł Arkę Przymierza 

do Jerozolimy 

– podaje przykłady spraw 

w swoim życiu, o których 
powinien rozmawiać z 

Bogiem 

– opowiada o przejściu Izraelitów przez 

Jordan 

– wskazuje przeszkody, jakie w swoim życiu 

może pokonać z Bożą pomocą 

– opowiada o zdobyciu Jerycha przez 

Izraelitów 

– wymienia ważne wydarzenia w dziejach 

Izraela po zajęciu ziemi Kanaan 

– wyjaśnia, na czym polega panowanie Boga 

w naszym życiu 

– wie, że świątynię w Jerozolimie wybudował 

Salomon 

– wskazuje, co zastąpiła świątynia i dlaczego 

– zna tekst biblijny mówiący o sercu 
chrześcijanina jako świątyni Ducha Świętego 

– wyjaśnia znaczenie przekroczenia 

Jordanu w wędrówce do Ziemi 

Obiecanej (spełnienie Bożej 

obietnicy), 

– na podstawie tekstu biblijnego 

wyjaśnia, na czym polega burzenie 

duchowych murów (grzechu), 

– interpretuje ponoszone przez 

Izraelitów klęski w walkach z 

nieprzyjaciółmi jako Bożą karę za ich 

niewierności wobec Boga 

– wyjaśnia znaczenie wprowadzenia 

Arki Przymierza do Jerozolimy 

– charakteryzuje znaczenie świątyni 
dla narodu izraelskiego 

– określa, w jaki sposób Bóg 

pomaga nam w pokonywaniu 

przeszkód spotykanych na 

drodze do nieba 

– prezentuje postawę 

sumienności, szacunku, 

dobroci w drodze do nieba 

– uzasadnia konieczność 

wypełniania woli Bożej w 

zdobywaniu cnót i 

kształtowaniu charakteru 

– uzasadnia wartość i 

potrzebę wypełniania woli 

Bożej 
– na podstawie tekstu 

biblijnego uzasadnia, że 

– wyraża 

troskę o 

swój 

parafialny 

kościół oraz 

o świątynię 

swego serca 

– wyraża 

troskę o 

sprawiedliw

ość i zgodę, 

przyczyniaj

ąc się do 

łagodzenia 
konfliktów 
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– uzasadnia potrzebę 

posiadania budowli 

(kościołów), w których 

oddajemy cześć Bogu 

– wskazuje sposoby 

łagodzenia konfliktów 

między ludźmi 

– wie, że Bóg wychowuje 

swój lud również poprzez 

karcenie 

 

– wie, że 10 pokoleń Izraela zbuntowało się 

przeciw pokoleniu Judy 

– wie, że w wyniku podziału kraju powstały 

dwa państwa: Królestwo Judy i Królestwo 

Izraela 

– ceni zgodne współdziałanie w grupie 

koleżeńskiej 

– opowiada o wygnaniu babilońskim i 

powrocie Izraelitów z niewoli 

– wyjaśnia porównanie grzechu do niewoli, a 

nawrócenia do powrotu z niej 

 

– wyjaśnia, dlaczego doszło do 

podziału królestwa izraelskiego 

– interpretuje niewolę babilońską jako 

skutek odwrócenia się Izraelitów od 

Boga 

 

serce chrześcijanina jest 

Bożą świątynią 

– uzasadnia, że brak 

porozumienia między 

ludźmi, szczególnie poczucie 

niesprawiedliwości, 

prowadzi do bolesnych 

podziałów 

– wyjaśnia porównanie 

grzechu do zniszczenia 

świątyni własnego serca, a 

nawrócenie do jej odbudowy 

w swoim 

otoczeniu 

– wie, że dialog Maryi z 

Aniołem zawiera się w 

modlitwie „Anioł Pański” 

– wie, że mieszkająca w 

Ain Karim Elżbieta była 

krewną Maryi i 

spodziewała się dziecka 

– opisuje warunki w jakich 

narodził się Jezus 

– wie, że Jezus jest Synem 

Boga urodzonym przez 

Maryję 

– wymienia członków 

Świętej Rodziny 

– wie, że św. Józef był 

opiekunem Jezusa 

– wymienia praktyki 

religijne, które są jego 

obowiązkiem 

– na podstawie tekstu Mt 

3,13-17 opowiada o 

chrzcie Jezusa 

 

– wie, że w Nazarecie mieszkała Maryja i tam 

odwiedził ją Anioł Gabriel 

– mówi z pamięci modlitwę „Anioł Pański” 

– podaje motywy odwiedzin Maryi u Elżbiety 

– wie, że ze słów, jakimi Elżbieta pozdrowiła 

Maryję (wraz ze słowami Anioła), zbudowana 

jest modlitwa „Pozdrowienie Anielskie”  

– uzasadnia potrzebę częstego 

przystępowania do Komunii Świętej, łącząc tę 

praktykę z chętną pomocą bliźnim 

– wie, że Maryja z Józefem wyruszyli do 

Betlejem z powodu ogłoszonego spisu 

ludności 

– orientuje się w odległości między 

Nazaretem a Betlejem 

– wymienia miejsca pobytu Świętej Rodziny 

po ucieczce z Betlejem 

– określa swoje zadania w rodzinie 

– wie, że obowiązek pielgrzymowania do 

świątyni dotyczył Izraelitów od 13. roku życia 

– na podstawie tekstu biblijnego opowiada o 

pielgrzymce Świętej Rodziny do świątyni 

– wymienia, kto objawił się w czasie chrztu 
Jezusa 

– podaje datę i miejsce swojego chrztu 

– pokazuje na mapie Nazaret 

– w modlitwie „Anioł Pański” 

wskazuje słowa pochodzące z Pisma 

Świętego 

– wyraża gotowość dzielenia się 

wiadomością o bliskim przyjściu 

Zbawiciela 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia pośpiech i radość Maryi 

wędrującej do Ain Karim 

– w tekście modlitwy „Pozdrowienie 

Anielskie” wskazuje słowa, którymi 

Elżbieta powitała Maryję 

– omawia okoliczności narodzenia 

Jezusa 

– wymienia osoby, które przyszły do 

Dzieciątka i oddały Mu pokłon 

– okazuje szacunek ludziom ubogim 

– wyjaśnia, na czym polegało życie 

ukryte Pana Jezusa 

– rzetelnie wypełnia obowiązki 

domowe i modli się za swoją rodzinę 

– wyjaśnia różnicę między 
pielgrzymką a wycieczką 

– wyjaśnia, że Bóg 

zapowiadając narodzenie 

Zbawiciela realizuje 

obietnicę Protoewangelii 

– wyjaśnia słowa modlitwy 

„Anioł Pański” 

– na podstawie mapy i 

fotografii charakteryzuje 

drogę między Nazaretem i 

Ain Karim 

– wyraża gotowość 

naśladowania Maryi w Jej 

służbie, chętnie pomaga 

innym 

– wyjaśnia, co oznaczał 

pokłon oddawany Jezusowi 

– podaje „sposoby 

uświęcania się w życiu 

rodzinnym” 

– wyjaśnia słowa Jezusa 

„Powinienem być w tym, co 

należy do mego Ojca” 

– charakteryzuje dary 
otrzymane na chrzcie 
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– określa hierarchię wartości w 

swoim życiu 

– wyraża troskę o wypełnianie 

praktyk religijnych, uznając je za 

swój obowiązek 

– wyjaśnia, co to znaczy być 

dzieckiem Bożym 

– potrafi złożyć wyznanie wiary 

według obrzędów chrztu 

– pokazuje na mapie rzekę Jordan 

– wyraża wdzięczność za 

chrzest i związane z nim 

łaski 

  

– wie, że Jezus dużo się 

modlił, a góra była 

ulubionym miejscem Jego 

modlitwy 

– zna treść perykopy o 

uciszeniu burzy (Mk 4,35-

41) 

– zna treść perykopy o 

uzdrowieniu sługi setnika 

– wie, że przed przyjęciem 

Najświętszego Sakramentu 

konieczne jest 

„uzdrowienie duszy” 

– zna treść perykopy o 

cudownym rozmnożeniu 

chleba (Łk 9,12-17) 

– wymienia sposoby 

poszanowania chleba 

– zna treść perykopy o 

przemienieniu Pana Jezusa 

– wyjaśnia pojęcie: 

błogosławiony 

– wymienia kilka 

wybranych 

błogosławieństw 

– wie, że modlitwą Jezus poprzedzał 

nauczanie tłumów i uzdrawianie chorych.  

– uzasadnia, że modlitwa pomaga w 

czynieniu dobra 

– określa, czym jest cud i opatrzność Boża 

– wie, że do prośby o cud potrzebna jest wiara 

– wyjaśnia, kim był setnik  

– powtarza z pamięci słowa setnika: „Panie, 

nie jestem godzien…” i podaje, w którym 

momencie Mszy Świętej je wypowiadamy 

– wie, że cudowne rozmnożenie chleba jest 

zapowiedzią Eucharystii 

– uzasadnia konieczność dzielenia się 

chlebem z głodnymi 

– prezentuje postawę szacunku wobec chleba 

– wymienia świadków i miejsce 

przemienienia Pana Jezusa 

– wie, że na górze Tabor Jezus objawił swą 

Boską chwałę 

– interpretuje jedno z ośmiu błogosławieństw 

– wymienia postawy niezbędne by zostać 

błogosławionym 

– wie, że rodzeństwo Łazarz, Marta i Maria 

byli przyjaciółmi Jezusa mieszkającymi w 

Betanii 

– na podstawie tekstu biblijnego (Łk 

6,12-13.17-19) wyjaśnia, w jakim celu 

tłumy przychodziły do Jezusa 

– wyraża troskę o systematyczność 

osobistej modlitwy, uwzględniając ją w 

planie swojego dnia 

– interpretuje biblijną perykopę o 

uciszeniu burzy 

– na podstawie biblijnego tekstu 

uzasadnia, że cud jest owocem wiary 

– wyraża troskę o zdrowie swojej duszy 

przez codzienny rachunek sumienia i 

systematyczną spowiedź 

– interpretuje perykopę o cudownym 

rozmnożeniu chleba 

– uzasadnia potrzebę modlitwy i 

Eucharystii by stawać się coraz lepszym 

– sporządza plan przemiany życia 

– ilustruje plastycznie wybrane 

błogosławieństwo 

– interpretuje słowa Jezusa „Ja jestem 

zmartwychwstaniem…” 

– wskazuje na mapie Betanię 

– wyraża wiarę w zmartwychwstanie i 

życie wieczne, powierzając Jezusowi 

– wyjaśnia religijne 

znaczenie góry i równiny 

w życiu chrześcijanina 

– potrafi odnieść pojęcie 

burzy do trudności 

życiowych 

– dostrzega obecność 

Jezusa w swoim życiu i 

zwraca się do Niego z 

prośbą o pomoc w sytuacji 

lęku 

– wyjaśnia, na czym 

polega zdrowie duszy i w 

jaki sposób powinniśmy o 

nie dbać 

– wyjaśnia związek 

rozmnożenia chleba z 

Eucharystią 

– wyraża sprzeciw wobec 

braku szacunku dla chleba 

– wyraża wrażliwość 

wobec głodu innych, 

dzieląc się swoim 

pożywieniem 

– okazuje 

wrażliwość 

na ludzkie 

cierpienie, 

niosąc 

pomoc 

chorym i 

niepełnospr

awnym oraz 

modląc się 

w ich 

intencji 

– 

świadomie 

podejmuje 

trud 

pokonywani

a życiowych 

problemów 

zgodnie z 

nauką 

Jezusa 

zawartą w 

błogosławie

ństwach 
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– zna treść perykopy o 

wskrzeszeniu Łazarza 

– wie, że Maryja 

przedstawiła się św. 

Bernadecie słowami: 

„Jestem Niepokalanym 

Poczęciem” oraz wzywała 

do modlitwy i pokuty w 

intencji nawrócenia 

grzeszników 

 

– wie, że wskrzeszenie Łazarza zapowiada 

zmartwychwstanie 

– zna historię objawień Matki Bożej w 

Lourdes 

– rozpoznaje figurę Niepokalanej z Lourdes 

 

siebie oraz swoich bliskich zarówno 

żyjących, jak i zmarłych 

– wie, że w miejscu objawienia jest 

obecnie znane sanktuarium, do którego 

licznie pielgrzymują chorzy z całego 

świata i wielu z nich zostało cudownie 

uzdrowionych  

– wyraża szacunek wobec chorych i 

niepełnosprawnych oraz chętnie spieszy 

im z pomocą 

– wyjaśnia znaczenie 

Bożych słów 

wypowiedzianych podczas 

przemienienia Jezusa 

– przedstawia w scence 

wybrane błogosławieństwo 

– wyjaśnia różnice między 

wskrzeszeniem i 

zmartwychwstaniem 

– wyjaśnia treść przesłania 

Matki Bożej z Lourdes 

 

– wie, że Środa 

Popielcowa rozpoczyna 

okres Wielkiego Postu 

– wyjaśnia znaczenie 

posypania głów popiołem 

– wymienia pokusy 

stawiane Jezusowi przez 

szatana 

– podaje, gdzie i kiedy 

zostały ustanowione 

sakramenty Eucharystii i 

kapłaństwa 

– wyraża szacunek wobec 

kapłanów 

– zna treść perykopy o 

modlitwie w Ogrójcu 

– opisuje proces Jezusa 

– wie, że Jezus niósł krzyż 

ulicami Jerozolimy 

– opowiada ostatnie 

wydarzenia przed śmiercią 

Jezusa 

– zna treść perykopy o 
złożeniu Jezusa do grobu 

(Mt 27,57-61) 

– zna treść biblijnego wezwania do 

nawrócenia i postu (Jl 2,12-13)  

– wykazuje chęć przemiany życia 

– uzasadnia konieczność modlitwy i 

wyrzeczenia w walce z pokusami 

– zna treść perykopy o ustanowieniu 

Eucharystii i kapłaństwa 1 Kor 11,23-27 

– podaje nazwy miejsca modlitwy Jezusa 

– nazywa własne trudności podając je w 

intencji modlitwy 

– wymienia osoby biorące udział w procesie 

Jezusa 

– potrafi zająć właściwe stanowisko wobec 

oskarżycieli Jezusa 

– kieruje się prawdą i miłością w relacjach z 

innymi 

– wymienia najważniejsze wydarzenia oraz 

spotkane osoby podczas drogi krzyżowej 

Jezusa 

– wyjaśnia, dlaczego Jezus przyjął krzyż 

– zna treść perykopy o śmierci Jezusa (Łk 

23,33-34.44-46) 

– wyjaśnia znaczenie symboliki krzyża dla 
chrześcijanina 

– potrafi wskazać kilka dobrych 

czynów, które należy praktykować w 

Wielkim Poście 

– podejmuje zobowiązanie wyrzeczenia 

wielkopostnego 

– definiuje pojęcia: kuszenie, pokusa, 

post, wstrzemięźliwość, szatan 

– wyjaśnia, jak rozumie opisane w 

perykopie pokusy 

– podejmuje wyrzeczenia w czasie 

Wielkiego Postu 

– powtarza z pamięci słowa konsekracji 

– uzasadnia, że Msza Święta jest 

pamiątką Ostatniej Wieczerzy 

– wyjaśnia, na czym polegało spełnienie 

przez Jezusa woli Ojca 

– wskazuje prawdziwe i fałszywe strony 

procesu Jezusa 

– wymienia stacje drogi krzyżowej  

– wyraża gotowość czynnego 

uczestnictwa w nabożeństwach drogi 

krzyżowej 

– wyjaśnia, jakie znaczenie ma dla 
chrześcijan śmierć Jezusa na krzyżu  

– wyjaśnia, na czym 

polega nawrócenie i post 

– wymienia okresy roku 

liturgicznego, kiedy 

obowiązuje chrześcijanina 

post i wstrzemięźliwość  

– charakteryzuje znaczenie 

sakramentów Eucharystii i 

kapłaństwa w życiu 

chrześcijańskim 

– modli się w intencji 

kapłanów 

– podejmuje próbę trudnej 

modlitwy Jezusa i uczy się 

wcielać ją w życie 

zwłaszcza w trudnych 

chwilach 

– uzasadnia, dlaczego 

prawda i miłość są 

podstawą życia 

chrześcijanina 

– upomina kolegów, 

którzy kłamią 
– potrafi odnieść 

wydarzenia drogi 

– wyraża 

sprzeciw 

wobec 

aktów 

poniżania 

krzyża, staje 

w obronie 

znaków 

wiary 

– chętnie 

uczestniczy 

w 

modlitewny

m czuwaniu 

przy Grobie 

Pańskim 
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 – prezentuje postawę szacunku wobec krzyża 

jako znaku wiary i ofiary Chrystusa 

– wie, kim był Józef z Arymatei 

– opisuje postępowanie kobiet przy grobie 

Jezusa 

– wyjaśnia sposób grzebania zmarłych 

w czasach Jezusa 

 

krzyżowej Jezusa do 

swoich „krzyży” 

– uzasadnia chrześcijańską 

tradycję czuwania przy 

grobie Pana Jezusa 

 

– zna treść perykopy o 

pustym grobie (Mt 28,1-

10) 

– wymienia główne części 

Mszy Świętej 

– wie, że podczas Mszy 

Świętej Chrystus 

rozmawia z nami i karmi 

nas swoim Ciałem 

– zna treść perykopy (J 

20,19-23) 

– zna treść perykopy o 

wniebowstąpieniu Dz 1,8-

12 

– wie, że Jezus przed 

wniebowstąpieniem 

zobowiązał swych 

uczniów, by byli Jego 

świadkami „aż po krańce 

ziemi” 

– zna treść perykopy o 

uwięzieniu i uwolnieniu 

św. Piotra 

– podaje przykłady 

współczesnych apostołów i 

misjonarzy 

– wymienia różne 

określenia nieba (dom 

Ojca, wieczne zbawienie, 
raj, życie wieczne z 

Bogiem)  

– wie, że pusty grób Jezusa znajduje się w 

Jerozolimie i jest najważniejszym miejscem 

dla wszystkich chrześcijan, świadkiem 

zmartwychwstania  

– wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie świętują 

niedzielę 

– zna treść perykopy o uczniach z Emaus 

– uzasadnia, dlaczego kapłani mają władzę 

odpuszczania grzechów 

– wyraża gotowość systematycznego 

korzystania z sakramentu pokuty 

– wymienia sposoby świadczenia o Jezusie 

– świadomie wypowiada prośbę o powtórne 

przyjście Jezusa zawartą w modlitwie „Ojcze 

nasz” – „Przyjdź Królestwo Twoje” 

– stara się sumiennie wykonywać swoje 

obowiązki szkolne i domowe 

– określa, na czym polega modlitwa 

wstawiennicza 

– określa potrzebę naśladowania Piotra w 

trwaniu przy Chrystusie 

– wymienia kraje, w których św. Paweł głosił 

Chrystusa 

– uzasadnia potrzebę włączenia się w 

realizację apostolskiej misji 

– na podstawie tekstu biblijnego J 14,1-6 

wyjaśnia rolę Chrystusa w naszej wędrówce 

do domu Ojca 

 

– uzasadnia, że uczestnictwo w 

niedzielnej Mszy Świętej jest 

wyznaniem wiary w zmartwychwstanie 

– wskazuje w perykopie dwa etapy 

rozpoznawania Chrystusa: rozmowę w 

drodze (wyjaśnianie Pism) i wspólny 

posiłek (łamanie chleba) w Emaus 

– mówi z pamięci słowa ustanowienia 

sakramentu pokuty i pojednania 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że chrześcijanin powinien 

łączyć wypełnianie swych codziennych 

obowiązków z „patrzeniem w niebo”, 

czyli modlitwą i oczekiwaniem na 

powtórne przyjście Jezusa 

– dba o czystość serca jako wyraz 

tęsknoty i gotowości na spotkanie z 

Chrystusem.  

– wyjaśnia przyczynę uwięzienia św. 

Piotra 

– charakteryzuje trudności, z jakimi 

spotykał się św. Paweł w realizacji 

apostolskiej misji 

– charakteryzuje pracę współczesnych 

misjonarzy 

– interpretuje życie chrześcijańskie jako 

wędrowanie do domu Ojca 

 

– odważnie wyznaje swoją 

wiarę w 

zmartwychwstałego Jezusa 

– na podstawie biblijnej 

perykopy uzasadnia, że do 

poznawania Chrystusa 

konieczne jest czytanie i 

wyjaśnianie Pisma Świętego 

oraz przystępowanie do 

Komunii Świętej 

– na podstawie biblijnej 

perykopy wyjaśnia związek 

sakramentu pokuty z 

pokojem i Duchem 

Świętym 

– przyczynia się do 

budowania pokoju w 

swoim środowisku 

– wyjaśnia rolę Ducha 

Świętego w życiu 

chrześcijanina 

– samodzielnie formułuje 

modlitwę wstawienniczą 

– wyraża zainteresowanie 

pracą misjonarzy i 

podejmuje modlitwę w 

intencji misji 

– uzasadnia konieczność 

więzi z Chrystusem, aby 
osiągnąć niebo 
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– wie, że przydrożne 

krzyże i kapliczki są 

wyrazem miłości do Boga, 

Jezusa, Maryi 

– rozróżnia pojęcia: 

wycieczka i pielgrzymka 

– wie, że do Częstochowy 

wędrują liczne grupy 

pielgrzymów  

– wie, że Łagiewniki wiążą 

się z osobą św. Faustyny 

oraz przesłaniem Bożego 

Miłosierdzia 

– wie, że Wadowice to 

rodzinne miasto papieża 

Jana Pawła II 

– zna datę wyboru na 

papieża Jana Pawła II 

– zna datę Święta 

Dziękczynienia 

– potrafi wyjaśnić, na 

czym polega praca 

misjonarza 

 

– wskazuje kapliczkę (lub krzyż) w swoim 

otoczeniu oraz opisuje jej (jego) wygląd 

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla przechodniów 

mają przydrożne kapliczki 

– rozpoznaje na fotografii Jasną Górę oraz 

obraz Matki Bożej Częstochowskiej 

– zna słowa Apelu Jasnogórskiego 

– rozpoznaje obraz Jezusa Miłosiernego oraz 

sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

– zna modlitwy tworzące koronkę do 

Miłosierdzia Bożego 

– wymienia miejsca w Wadowicach 

szczególnie związane z osobą Jana Pawła II 

(dom rodzinny, kościół, szkołę) 

– wie, kiedy obchodzone jest jego 

wspomnienie 

– wyraża wdzięczność Bogu za papieża Polaka 

– rozpoznaje na fotografii Świątynię 

Opatrzności Bożej 

– wymienia przejawy Bożej opieki w swoim 

życiu osobistym i rodzinnym 

– wyjaśnia znaczenie pojęć „misje”, 

„misjonarz”, „kraje misyjne” 

– wymienia dostępne dzieciom sposoby 

wspierania misji 

– uzasadnia budowanie przydrożnych 

kapliczek 

– wymienia ważne miejsca na Jasnej 

Górze (kaplica Cudownego Obrazu, 

polowy ołtarz „na szczycie”, skarbiec, 

droga krzyżowa na wałach) 

– uzasadnia, dlaczego różne grupy 

ludzi, w tym dzieci pierwszokomunijne, 

pielgrzymują na Jasną Górę 

– charakteryzuje w zarysie przesłanie o 

Bożym Miłosierdziu 

– wie, kiedy obchodzimy Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego 

– zna datę urodzin i chrztu Karola 

Wojtyły 

– na podstawie filmu lub fotografii 

eksponatów z muzeum w rodzinnym 

domu Karola Wojtyły wskazuje główne 

etapy jego życia 

– wyjaśnia pojęcie „wotum 

wdzięczności” 

– wyraża wdzięczność Bogu za Jego 

nieustanną opiekę 

– zna treść nakazu misyjnego Jezusa 

(Mt 28,18-20) 

 

– charakteryzuje motywy 

troski o piękny wygląd 

kapliczek 

– wyraża zainteresowanie 

historią przydrożnych 

kapliczek 

– z zaangażowaniem 

przygotowuje modlitewne 

intencje kierowane do Pani 

Jasnogórskiej 

– wyjaśnia sposób 

odmawiania koronki do 

Miłosierdzia Bożego 

– w ufnej modlitwie 

powierza siebie i świat 

Bożemu Miłosierdziu 

– charakteryzuje główne 

wątki wypowiedzi Jana 

Pawła II dotyczące 

Wadowic 

– wyraża duchową więź z bł. 

Janem Pawłem, modląc się 

za jego wstawiennictwem 

– wyjaśnia, dlaczego 

została wybudowana 

Świątynia Opatrzności 

Boże 

– charakteryzuje warunki 

życia i nauki dzieci w 

krajach misyjnych 

– chętnie 

modli się 

przy 

kapliczkach 

i dba o ich 

piękno 

– wspiera 

misyjne 

dzieło 

Kościoła 

swoją 

modlitwą i 

ofiarą 
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RELIGIA DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

 

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

– dzieli się wspomnieniami z 

wakacji 

– wymienia wakacyjne 

sposoby spotkania z Bogiem 

– określa, że Biblia zawiera 

słowo kochającego Boga, 

który chce się z nami spotykać 

– definiuje pojęcia: Stwórca, 

stworzenie, 

– podaje prawdę, że cały świat 

pochodzi od Boga  

– wymienia, w czym człowiek 

jest podobny do Boga 

– wyjaśnia pojęcie grzechu 

pierworodnego 

– opowiada o ciekawych ludziach, których 

spotkał 

– podaje przykłady znanych ludzi oraz 

biblijnych bohaterów, którzy spotkali się z 

Bogiem 

– odróżnia twórcze działanie człowieka od 

stwórczego dzieła Boga 

– formułuje główne prawdy o człowieku 

zawarte w Księdze Rodzaju 1,26-27 

– omawia treść biblijnego opowiadania o 

grzechu pierwszych ludzi: Rdz 2,16-17; 3,1-

6.8-9.11-13.17.19.23 

– podaje znaczenie imion Adama i Ewy 

– wymienia konsekwencje grzechu 

– odróżnia spotkania pozytywne, 

budujące od szkodliwych i 

znajomości, które warto 

pielęgnować, od takich, które nie są 

tego warte 

– potrafi zredagować modlitwę 

dziękczynną za wybrane dzieło 

stworzenia 

– na podstawie tekstu biblijnego 

wymienia zadania, jakie Bóg 

przekazał człowiekowi 

– uzasadnia, że grzech niszczy 

przyjaźń człowieka z Bogiem 

– wskazuje skutki grzechu 

pierworodnego w codziennym życiu 

– charakteryzuje, w jaki sposób 

spotkane osoby mogły go 

ubogacić 

– uzasadnia, że czytając Pismo 

Święte możemy doświadczyć 

spotkania z Bogiem 

– interpretuje elementy dzieła 

Michała Anioła przedstawiające 

stworzenie 

– uzasadnia, że człowiek jest 

stworzony na obraz i 

podobieństwo Boże  

– wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu chrztu (Dz 2,38) 

– wskazuje proste teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

sakramentu chrztu 

– reaguje na 

niewłaściwe 

zachowania 

wśród 

rodzeństwa 

oraz w 

grupie 

koleżeńskiej 

– aktywnie 

włącza się w 

działalność 

jednej z grup 

w parafii 
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– prezentuje biblijne 

opowiadanie o Kainie i Ablu 

Rdz 4,2b-15 

– podaje, że drogą powrotu 

do przyjaźni Boga i ludzi jest 

przeproszenie 

– prezentuje biblijne 

opowiadania o potopie (Rdz 

6,5-9.17) 

– definiuje pojęcie „ekologia” 

– opowiada o życiu św. 

Franciszka z Asyżu  

– definiuje pojęcia: święty, 

patron 

– podaje datę, kiedy Kościół 

oddaje cześć św. Stanisławowi 

– wymienia imiona trzech 

archaniołów 

– mówi z pamięci modlitwę 

prośby o pomoc Anioła Stróża 

– wymienia przejawy miłości 

rodziców do dziecka 

– opisuje, na czym polega 

posługa ministrantów i scholi 

– uzasadnia, dlaczego należy systematycznie 

przystępować do sakramentu pokuty i 

pojednania 

– mówi z pamięci prawdę wiary o Bożej 

sprawiedliwości 

– wyjaśnia, że cała przyroda jest darem Boga, 

o który mamy się troszczyć 

– dostrzega związek między mądrym 

korzystaniem z darów przyrody, a zdrowiem i 

szczęściem człowieka 

– wymienia wydarzenia z życia św. Stanisława 

Kostki świadczące o jego duchowej sile 

– potrafi ocenić, co nam pomaga, a co 

przeszkadza w osiąganiu świętości 

– podaje datę liturgicznego wspomnienia 

Świętych Archaniołów  

– mówi z pamięci modlitwę do Michała 

Archanioła 

– rozpoznaje obraz przedstawiający Michała 

Archanioła, wskazując jego atrybuty 

– podaje datę liturgicznego wspomnienia 

Aniołów Stróżów 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że grzech niszczy przyjaźń 

między ludźmi 

– wskazuje konsekwencje wynikające 

z sakramentu pokuty i pojednania 

– wyjaśnia, dlaczego Bóg ocalił 

Noego od potopu 

– wyjaśnia, na czym polega 

odpowiedzialność za środowisko, w 

którym żyje 

– wykazuje związek treści Mdr 4,7.9-

10.13-15 z życiem św. Stanisława 

– charakteryzuje rolę, jaką wyznaczył 

Bóg Michałowi Archaniołowi 

– charakteryzuje rolę Anioła Stróża w 

życiu człowieka 

– uzasadnia szczególny szacunek dla 

kobiet oczekujących narodzin dziecka 

i rodzin wielodzietnych 

– charakteryzuje szczególne relacje 

pomocy i troski w rodzinie 

wielodzietnej 

– podaje przykłady współpracy 

poszczególnych grup 

– wskazuje biblijne podstawy 

sakramentu pokuty 

– wskazuje proste teksty 

liturgiczne odnoszące się do 

sakramentu pokuty 

– wyjaśnia, co znaczy być 

człowiekiem prawym. 

– potrafi ocenić stosunek 

współczesnych ludzi do przyrody 

i porównać go z nauką 

przekazaną przez św. Franciszka 

– uzasadnia, dlaczego św. 

Stanisław Kostka został wybrany 

patronem dzieci i młodzieży 

– uzasadnia, dlaczego w walce 

ze złem (z szatanem) potrzebna 

jest nam pomoc Michała 

Archanioła 

– wskazuje teksty biblijne 

odnoszące się do Aniołów 

Stróżów 

– potrafi wyjaśnić wartość 

różnorodności relacji w rodzinie 

wielodzietnej 
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– wymienia sytuacje, w 

których przydaje się pomoc 

dziadka lub babci, oraz te, w 

których dziadkowie 

potrzebują pomocy wnuków 

 

– wylicza dodatkowe obciążenia oraz korzyści 

płynące z posiadania licznego potomstwa 

(rodzeństwa) 

– wymienia formy zaangażowania świeckich 

w życie parafii 

– wymienia dziecięce i młodzieżowe grupy 

działające w parafii 

– podaje prawdę, że miłość i posłuszeństwo 

wobec dziadków wchodzi w zakres wymagań 

IV przykazania 

– omawia sposoby kontaktu z 

dziadkami (tymi, którzy są blisko, 

oraz tymi, którzy mieszkają daleko) 

 

– charakteryzuje charyzmat 

wybranej grupy parafialnej 

– charakteryzuje i uzasadnia 

prawidłowe relacje wnucząt z 

dziadkami 

– określa, kim był Abraham 

– opowiada o Bożych 

odwiedzinach u Abrahama 

– określa, kim był Jakub 

– podaje fakt, że synowie 

Jakuba dali początek 

dwunastu pokoleniom narodu 

Izraela  

– podaje powody zazdrości 

braci wobec Józefa 

– omawia los Józefa 

sprzedanego w niewolę 

– wymienia okoliczności 

powołania Mojżesza 

– opisuje obietnicę, jaką Bóg dał 

Abrahamowi, i historię jej wypełnienia 

– uzasadnia potrzebę i sens wytrwałej 

modlitwy 

– omawia relacje Józefa z jego braćmi 

podkreślając znaczenie przebaczenia w tych 

relacjach  

– potrafi przyznać się do błędu i przeprosić 

– określa, że Aaron był bratem Mojżesza i 

jego „ustami” 

– wskazuje sposób podziału ziemi między 12 

pokoleń Izraela 

– podaje, kim byli Madianici 

– wskazuje sytuacje z codziennego 

życia, w których możemy mieć do 

czynienia z Bożymi odwiedzinami 

– podaje imiona patriarchów: 

Abrahama, Izaaka i Jakuba oraz jego 

dwunastu synów 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia wartość i potrzebę 

przebaczenia w relacjach rodzinnych 

– charakteryzuje postawę Aarona u 

boku Mojżesza 

– charakteryzuje działalność Jozuego 

– wskazuje na mapie terytoria 

poszczególnych pokoleń 

– uzasadnia sens adopcji 

– wyjaśnia okoliczności i 

znaczenie zmiany imienia Jakuba 

na Izrael 

– charakteryzuje trudności oraz 

dobro związane z 

przebaczeniem 

– chętnie przebacza 

winowajcom 

– uzasadnia konieczność zgody i 

współdziałania wśród 

rodzeństwa 

– wyjaśnia znaczenie losów w 

podziale Ziemi Obiecanej 

– 

interpretuje 

ludzkie życie 

jako 

wspólny 

projekt – 

człowieka i 

Boga 

– angażuje 

się w pomoc 

ludziom 

chorym 
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– wymienia przywódców 

narodu wybranego w drodze 

do Ziemi Obiecanej 

– określa, że sędziowie byli 

przywódcami Izraelitów, 

powołanymi przez Boga, by 

wyzwolić ich z ucisku 

nieprzyjaciół 

– określa, że Samson był 

jednym z sędziów i walczył z 

Filistynami 

– relacjonuje treść 

opowiadania o Samsonie (Sdz 

13–16) 

– określa, co to był przybytek 

Pański 

– opowiada o walce Dawida z 

Goliatem 

– podaje przykład mądrości 

Salomona w sądzeniu 

poddanych 

– omawia treść perykopy o 

Syryjczyku Naamanie 

– charakteryzuje misję 

proroka Jonasza 

– opowiada o powołaniu Gedeona oraz 

formowaniu jego armii 

– podaje przykłady „duchowych mocarzy” 

– wymienia źródła duchowej mocy człowieka 

– relacjonuje treść perykopy o powołaniu 

Samuela (1 Sm 3,1-19) 

– wymienia, do czego Bóg nas powołuje 

– wymienia cechy Dawida, które podobały się 

Bogu 

– podaje przykłady męstwa Dawida i jego 

wiary w Bożą pomoc 

– omawia przesłanie modlitwy Salomona o 

mądrość 

– wymienia inne cuda Elizeusza 

– pamięta słowa wyznania wiary Syryjczyka 

Naamana 

– podaje prawdę, że Bóg pragnie nawrócenia 

grzeszników 

– określa, że zazdrość jest jednym z grzechów 

głównych 

– podaje przykłady proroctw mesjańskich 

– omawia nauczanie proroka Jeremiasza 

– na podstawie fragmentów z Sdz 6–

8 charakteryzuje postawę Gedeona 

wobec Boga 

– wyjaśnia związek niezwykłej mocy 

Samsona ze ślubami złożonymi Bogu 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że Bóg udziela nam swej 

mocy do walki ze złem 

– charakteryzuje postawę Samuela 

wobec Boga 

– charakteryzuje postawę Dawida 

wobec Boga 

– wyjaśnia, na czym polegała 

mądrość Salomona 

– charakteryzuje misję proroka 

Elizeusza 

– na podstawie fragmentów Księgi 

Jonasza wyjaśnia istotę miłosierdzia 

Bożego 

– uzasadnia konieczność dobrego 

przygotowania się na spotkanie z 

Jezusem w każdej Mszy Świętej 

– wyjaśnia, że zapowiadane przez 

Jeremiasza nowe przymierze 

wypełniło się w Jezusie Chrystusie 

– uzasadnia, dlaczego pokolenie 

Lewiego nie otrzymało ziemi 

– charakteryzuje Boże kryteria 

wyboru ludzi 

– na podstawie tekstu biblijnego 

określa warunki korzystania z 

mocy Bożej 

– na podstawie tekstu biblijnego 

określa, czym jest powołanie 

– potrafi wykazać różnice 

między patrzeniem ludzkim a 

Bożym patrzeniem na człowieka 

– na podstawie tekstu biblijnego 

uzasadnia, że mądrość jest 

darem Bożym, o który trzeba się 

starać 

– uzasadnia, że Bóg czyni cuda 

także dzisiaj 

– uzasadnia konieczność pokuty 

i nawrócenia  

– wymienia grzechy cudze 

– uzasadnia, że proroctwa 

mesjańskie wypełniły się w 

Jezusie 
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– określa, czym jest proroctwo 

– podaje, kim był i gdzie 

działał Jeremiasz 

– opowiada historię Daniela 

(Dn 6,2-24) 

– opowiada dzieje biblijnego 

Hioba 

– podaje przykłady własnych 

sukcesów i niepowodzeń 

– wyjaśnia, że Daniel z narażeniem życia 

wypełniał tradycje swego narodu 

– podaje przykłady zapominania o tradycjach 

religijnych i zaniedbywania ich przez 

współczesnych chrześcijan 

– wskazuje, czego uczy nas Hiob swoim 

cierpieniem 

 

– charakteryzuje postawę Daniela 

– uzasadnia wartość i potrzebę ufnej 

modlitwy 

– wyjaśnia znaczenie wytrwałej 

modlitwy w chorobie i cierpieniu 

– potrafi ułożyć modlitwę w intencji 

osoby chorej lub niepełnosprawnej 

 

– potrafi zinterpretować 

omawiane teksty prorockie 

– potrafi ocenić własne relacje z 

Bogiem i ludźmi w świetle 

postawy Daniela 

– na podstawie historii Hioba 

oraz własnego doświadczenia 

uzasadnia, że cierpienie jest 

nieodłącznym elementem 

ludzkiego życia 

– omawia treść perykopy Łk 

1,5-20.24-25 

– podaje, kim był Zachariasz 

– opowiada o nawiedzeniu 

św. Elżbiety 

– opowiada treść perykopy o 

pasterzach u żłóbka  

– opowiada o ofiarowaniu 

Pana Jezusa w świątyni 

– okazuje szacunek ludziom w 

podeszłym wieku 

– podaje prawdę, że Zachariasz nie uwierzył 

Bożej obietnicy i stał się niemy do czasu 

urodzenia syna 

– wymienia powody ludzkiej radości 

– podaje, że pasterze jako pierwsi pokłonili 

się Jezusowi 

– z szacunkiem odnosi się do ludzi ubogich 

– podaje, że słowa Symeona skierowane do 

Maryi są zapowiedzią Jej cierpienia oraz 

objawiają prawdę o Jezusie 

– podaje datę święta Ofiarowania Pańskiego 

 

– wymienia cechy właściwej postawy 

człowieka wobec słowa Bożego 

– wyjaśnia motyw poruszenia się 

dzieciątka w łonie Elżbiety 

– wymienia dary, jakich Jezus może 

od niego oczekiwać 

– charakteryzuje postawę Maryi 

wobec wydarzeń związanych z Jej 

Synem 

– wyjaśnia słowa Symeona 

 

– charakteryzuje zadania 

wyznaczone mu przez Boga 

– wyjaśnia motyw zachęty św. 

Pawła do radości w Flp 4,4-5 

– omawia pozycję społeczną 

pasterzy w czasach Jezusa 

– charakteryzuje postawę 

pasterzy wobec ogłoszonej im 

nowiny 

– wyjaśnia nakaz Prawa Starego 

Testamentu dotyczący 

pierworodnego syna 
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– podaje, że prawdziwym 

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg, 

a św. Józef był Jego 

wzorowym opiekunem 

– opowiada o misji Jana 

Chrzciciela (Łk 3,3-9) 

– podaje prawdę, że pójście 

za Jezusem oznacza 

zostanie Jego uczniem 

– podaje, że papież i biskupi 

są następcami apostołów 

– podaje, co Ewangelia mówi o św. Józefie 

– podaje, kiedy w liturgii czcimy św. Józefa 

– wymienia, do czego nawoływał Jan 

Chrzciciel 

– opowiada treść perykopy o obfitym 

połowie i powołaniu Szymona Piotra (Łk 

5,1-11) 

– określa relacje ucznia i mistrza oraz 

apostołów i Jezusa 

– podaje imię obecnego papieża i biskupa 

swojej diecezji 

– potrafi ułożyć modlitwę do św. Józefa za 

swojego tatę lub opiekuna 

– wyjaśnia, co znaczy dla współczesnego 

człowieka „prostować drogę dla Jezusa” 

– wyjaśnia słowa Jezusa o łowieniu ludzi 

– aktywnie włącza się w tworzenie 

modlitwy i modli się za papieża i biskupów 

– charakteryzuje św. Józefa 

jako wzór dla wszystkich 

ojców i opiekunów 

– uzasadnia sens adopcji 

– charakteryzuje postawę 

Szymona wobec dokonanego 

cudu i słów wypowiadanych do 

niego przez Jezusa 

– uzasadnia decyzję pójścia za 

Jezusem 

– wymienia dostępne mu 

sposoby apostołowania i 

włącza się w ich realizację 

 

– opisuje treść perykopy o 

uzdrowieniu kobiety 

cierpiącej na krwotok (Łk 

8,42b-48) 

– omawia treść perykopy o 

wskrzeszeniu córki Jaira (Łk 

8,41-42.49-55) 

– określa, że modlitwa jest 

dialogiem między Bogiem i 

człowiekiem 

– podaje własną definicję wiary 

– wyjaśnia rolę wiary przy uzdrowieniach i 

wskrzeszeniach 

– omawia treść perykopy J 3,1-5 

– definiuje pojęcia: faryzeusz, nowe 

narodzenie 

– wskazuje sposoby naśladowania postawy 

Marty i Marii 

– wyjaśnia pojęcie „Mesjasz” 

– wymienia sposoby doświadczania mocy 

Jezusa 

– wskazuje w swoim środowisku osoby 

będące przykładem wiary 

– układa modlitwę prośby i dziękczynną 

– charakteryzuje postawę Nikodema w 

spotkaniu z Jezusem 

– potrafi modlić się spontanicznie 

– wyjaśnia rolę wiary przy 

uzdrowieniach 

– uzasadnia znaczenie wiary 

zwłaszcza w najtrudniejszych 

sytuacjach życiowych 

(nieszczęście, choroba, 

śmierć) 

– potrafi wykazać różnice 

między modlitwą wyuczoną a 

spontaniczną 

– angażuje 

się w pomoc 

potrzebujący

m 
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– omawia teść perykopy o 

Marcie i Marii (Łk 10,38-42) 

– omawia treść perykopy o 

kuszeniu Jezusa 

– określa, że pomoc 

potrzebującym jest 

chrześcijańskim 

obowiązkiem 

– omawia treść perykopy o 

spotkaniu Pana Jezusa z 

niewiernym Tomaszem (J 

20,24-29) 

– omawia treść rozmowy 

Jezusa z ukrzyżowanym 

łotrem 

– określa, w czym się 

przejawia Boże miłosierdzie  

– wymienia sposoby czci 

Bożego Miłosierdzia  

– opowiada o spotkaniu 

Bernadetty z Maryją 

– podaje nazwę 

zgromadzenia założonego 

przez Matkę Teresę 

– charakteryzuje postawę Jezusa wobec 

kusiciela 

– omawia tekst biblijny o Szymonie z 

Cyreny Mt 27,32 (Mk 15,21; Łk 

23,26) 

– podaje, że postać Szymona z Cyreny 

występuje w V stacji nabożeństwa drogi 

krzyżowej 

– podaje, że postać Weroniki występuje w 

VI stacji nabożeństwa drogi krzyżowej 

– przytacza z pamięci słowa, jakimi Tomasz 

wyznał wiarę w Jezusa, oraz Jezusową 

odpowiedź 

– podaje przykłady szczególnej bliskości 

Jana z Jezusem 

– wskazuje w Ewangelii przykłady 

okazywania przez Jezusa miłosierdzia 

– wymienia najważniejsze wydarzenia z 

życia św. Faustyny 

– podaje, kim była św. Bernadetta 

– omawia treść orędzia z Lourdes 

– wymienia najważniejsze wydarzenia z 

życia bł. Teresy z Kalkuty 

– charakteryzuje postawę Marty i Marii w 

spotkaniu z Jezusem 

– przedstawia Bogu w modlitwie troski 

własne i innych 

– wyjaśnia rolę Ducha Świętego w walce z 

pokusami 

– uzasadnia konieczność duchowej bliskości z 

Jezusem dla skutecznej walki z pokusami 

– charakteryzuje postawę Szymona na 

drodze krzyżowej Jezusa 

– charakteryzuje czyn św. Weroniki 

– wskazuje, gdzie należy szukać pomocy w 

wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących wiary 

– podaje, że Jan był w grupie pierwszych, 

powołanych przez Jezusa apostołów, jako 

jedyny z Dwunastu był pod krzyżem i jako 

pierwszy z nich stanął przy pustym grobie 

Jezusa 

– interpretuje teksty biblijne mówiące o 

miłosierdziu Jezusa 

– podaje przykłady sytuacji, w których 

potrzebujemy miłosierdzia ze strony ludzi i 

Boga 

– uzasadnia wartość modlitwy 

i służby bliźnim w życiu 

chrześcijanina 

– wyjaśnia duchowe znaczenie 

pustyni 

– układa modlitwę związaną z 

odpieraniem pokus 

– rozróżnia pomoc 

przymuszoną i udzieloną z 

własnych chęci 

– wskazuje współczesne 

sposoby naśladowania św. 

Weroniki 

– charakteryzuje działalność 

św. Jana po śmierci i 

zmartwychwstaniu Jezusa. 

– charakteryzuje posłannictwo 

św. Faustyny, jej rolę w 

szerzeniu czci Bożego 

Miłosierdzia 

– układa własną modlitwę do 

Jezusa Miłosiernego 

– uzasadnia potrzebę 

zaangażowania się w 
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– podaje najważniejsze 

fakty z życia Brata Alberta 

– definiuje pojęcia: 

świętość, „mała droga” 

– podaje główne 

wydarzenia z życia św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus 

– dostrzega potrzebę niesienia pomocy 

osobom biednym i opuszczonym 

– podaje, czym zajmują się bracia albertyni i 

siostry albertynki 

– wymienia dzieła, którym patronuje św. 

Teresa 

– charakteryzuje postawę Bernadetty 

wobec powierzonych jej zadań 

– podaje sposoby realizacji orędzia z Lourdes 

– opisuje formy działalności Matki Teresy i 

jej zgromadzenia 

– charakteryzuje postawę br. Alberta 

wobec ubogich 

– opisuje najważniejsze wydarzenia z życia 

św. Teresy 

wypełnianie przesłania z 

Lourdes 

– określa wartość osobistej 

modlitwy w kształtowaniu 

wrażliwości na potrzeby 

innych ludzi 

– interpretuje słowa br. 

Alberta „powinno się być jak 

bochen chleba…” 

– charakteryzuje „małą drogę” 

św. Teresy 

– podaje, że Duch Święty 

jest Trzecią Osobą Boską 

– wymienia najważniejsze 

fakty z życia św. Piotra 

– omawia powołanie i 

nawrócenie Szawła 

– podaje daty rozpoczęcia i 

zakończenia pontyfikatu 

Jana Pawła II 

– podaje najważniejsze 

fakty z życia św. Wojciecha 

– podaje najważniejsze 

fakty z życia św. Stanisława 

– omawia treść zapowiedzi zesłania Ducha 

Świętego 

– wskazuje przełomowe wydarzenia z życia 

św. Piotra 

– wskazuje sposoby naśladowania apostoła 

Piotra 

– wskazuje sposoby naśladowania apostoła 

Pawła 

– omawia pontyfikat Jana Pawła II 

– wymienia główne wątki pontyfikatu Jana 

Pawła II 

– wymienia, w czym możemy naśladować 

św. Wojciecha 

– wyjaśnia znaczenie tytułu Paraklet 

– charakteryzuje działalność apostolską św. 

Piotra 

– charakteryzuje działalność apostolską św. 

Pawła 

– charakteryzuje apostolską posługę Jana 

Pawła II jako otwartą na potrzeby 

wszystkich ludzi 

– wyjaśnia sens męczeństwa św. Wojciecha 

dla naszego Narodu 

– uzasadnia, dlaczego św. Wojciech został 

wybrany na patrona naszej Ojczyzny 

– charakteryzuje działanie 

Ducha Świętego jako 

Przewodnika, Pocieszyciela, 

Obrońcy 

– uzasadnia potrzebę 

wspierania misji 

– wyjaśnia motywację ludzi 

pielgrzymujących do grobu bł. 

Jana Pawła II 

– potrafi wykazać, jak we 

współczesnych czasach można 

naśladować św. Wojciecha 

– staje w 

obronie 

słabszych 

– aktywnie 

włącza się w 

dzieło 

misyjne 

Kościoła 
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– podaje, kim była św. 

Jadwiga 

– wymienia dzieła, którymi 

zasłynęła św. Jadwiga królowa 

– podaje, że kardynał 

Wyszyński był prymasem 

Polski w latach 

komunistycznych rządów 

– podaje, że Jezus miał 

uczniów i oni nazywali Go 

Nauczycielem 

– wyraża szacunek wobec 

nauczycieli 

– wymienia cechy charakteru św. 

Stanisława, które warto naśladować 

– wymienia współczesne sposoby troski o 

ubogich 

– podaje, że kardynał Wyszyński, będąc w 

przymusowym odosobnieniu, przygotował 

plan obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski 

oraz tekst Ślubów Jasnogórskich 

– wymienia miejsca odosobnienia, w 

których przetrzymywano Księdza Prymasa 

– definiuje pojęcia: nauczyciel, wychowawca 

– wymienia cechy dobrego ucznia i dobrego 

nauczyciela 

– uzasadnia, czym św. Stanisław zasłużył na 

miano patrona Polski 

– charakteryzuje postawę królowej Jadwigi 

wobec poddanych 

– chętnie włącza się w pomoc ubogim 

– wymienia formy prześladowań ludzi 

wierzących i pasterzy Kościoła w czasach PRL-

u 

– potrafi ocenić swoje postępowanie 

wobec nauczycieli 

– wskazuje teksty liturgiczne 

odnoszące się do kultu św. 

Stanisława 

– wskazuje teksty liturgiczne 

odnoszące się do kultu św. 

Jadwigi 

– charakteryzuje postawę 

Prymasa wobec wrogich 

działań rządu PRL 

– na podstawie wybranych 

tekstów biblijnych 

charakteryzuje postawę 

Jezusa jako nauczyciela 

 

 

 

RELIGIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 
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OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

– odczytuje skróty 

poszczególnych ksiąg, 

posługując się Pismem 

Świętym 

– potrafi odróżnić w zapisie 

księgę, rozdział, werset 

– omawia, co to znaczy 

„stworzyć”, „tworzyć” 

– podaje przykłady tekstów 

biblijnych mówiących o 

stworzeniu 

– określa, że każdy człowiek 

rodzi się jako kobieta lub 

mężczyzna 

– podaje prawdę, że 

przyczyną grzechu pierwszych 

rodziców było 

nieposłuszeństwo 

– podaje prawdę, że Bóg 

uzdolnił mężczyznę i kobietę 

do przekazywania życia 

– wymienia skróty poszczególnych ksiąg i 

podaje sposób ich zapisu  

– odszukuje w Piśmie Świętym wskazany 

fragment 

– omawia założenia teorii ewolucji 

– podaje prawdę, że biblijna nauka o 

stworzeniu nie przeczy teorii ewolucji 

– podaje prawdę, że człowiek jest 

najdoskonalszym ze stworzeń 

– prezentuje swoje drzewo rodowe 

– wymienia skutki grzechu pierworodnego w 

życiu codziennym człowieka 

– podaje przykłady roli, jaką pełni strój dla 

podkreślenia płci w naszej kulturze 

– określa, że zakrywanie intymnych części 

ciała wynika z właściwego poczucia wstydu 

(Rdz 3,21) 

– wymienia kilka biblijnych symboli 

obecnych również w liturgii 

– podaje przykłady tekstów 

biblijnych, które można rozumieć 

dosłownie i jako pouczające 

opowiadania 

– wyjaśnia biblijną naukę o 

stworzeniu świata 

– odnajduje i interpretuje teksty 

biblijne mówiące o stworzeniu świata 

– odnajduje i interpretuje teksty 

biblijne mówiące o stworzeniu 

człowieka 

– wskazuje, w jaki sposób wyraża 

wdzięczność Bogu za dar życia i 

rodziców 

– odnajduje w Piśmie Świętym tekst 

biblijny o grzechu pierworodnym i 

potrafi go zinterpretować 

– uzasadnia potrzebę czytania 

Pisma Świętego i wyjaśniania 

jego tekstów 

– krytycznie odnosi się do teorii i 

hipotez dotyczących powstania 

świata 

– omawia stanowisko Kościoła 

na temat teorii pochodzenia 

człowieka od małpy 

– omawia skutki grzechu 

pierworodnego w życiu 

człowieka 

– uzasadnia, potrzebę podjęcia 

walki ze skutkami grzechu przez 

regularną spowiedź 

– uzasadnia, że okres 

dojrzewania jest czasem 

przygotowania do bycia ojcem 

lub matką 

– wyjaśnia 

relacje 

między 

biblijną 

nauką o 

stworzeniu a 

osiągnięciam

i nauk 

przyrodniczy

ch 
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– podaje prawdę, że 

cierpienie człowieka jest 

jednym ze skutków grzechu 

– wskazuje przykłady 

niewłaściwego stosunku 

człowieka do ziemi, którą 

otrzymał w darze od Boga 

– podaje prawdę, że 

odpowiedzią Boga na grzech 

pierwszych rodziców była 

zapowiedź Zbawiciela 

 

– podaje prawdę, że źródłem grzechów jest 

pycha, będąca skutkiem grzechu 

pierworodnego 

– wymienia społeczne konsekwencje grzechu 

pierworodnego 

– wymienia skutki chrztu świętego (uwalnia 

od grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi 

Bożymi, włącza nas do wspólnoty Kościoła) 

– omawia symbolikę chrztu (woda, świeca, 

biała szata, olej, gest nałożenia rąk) 

– charakteryzuje istotę grzechu 

pierworodnego 

– uzasadnia, że wstyd chroni ludzką 

godność 

– wyraża akceptację dla swojej płci i 

szacunek wobec płci przeciwnej 

– omawia, w jaki sposób dba o swoje 

zdrowie przez aktywność fizyczną 

– uzasadnia, że człowiek jest 

gospodarzem ziemi 

– uzasadnia, że panowanie nad 

ziemią musi odbywać się według 

Bożych zasad 

– interpretuje tekst biblijny o 

obietnicy zbawienia (Rdz 3,14-15) 

– wyjaśnia, że przez chrzest Bóg 

stwarza człowieka na nowo 

 

– charakteryzuje pozytywną rolę 

wstydu w relacjach 

międzyludzkich 

– wyjaśnia, że człowiek 

doświadcza skutków grzechu 

pierworodnego w wymiarze 

osobistym i społecznym 

– uzasadnia potrzebę 

wypracowania w sobie siły woli 

do czynienia dobra przez pracę 

nad sobą 

– wyjaśnia symboliczne 

znaczenie pojęć: „niewiasta”, 

„potomek”, „wąż” 

– uzasadnia tradycję udzielania 

chrztu dzieciom 

– wskazuje, jak wypełniania 

zobowiązania płynące z przyjęcia 

chrztu 

– podaje prawdę, że Bóg 

sprzeciwia się ludzkiej pysze 

– wymienia grzechy przeciw 

pierwszemu przykazaniu 

– określa, że egoizm i pycha są przyczyną 

konfliktów między ludźmi 

– podaje prawdę, że zesłanie Ducha Świętego 

jest szansą zjednoczenia narodów 

podzielonych przez budowę wieży Babel 

– wyjaśnia symbolikę wieży Babel 

– uzasadnia, że człowiek rozwija się i 

czyni dobro wtedy, gdy szanuje Boże 

prawo 

– uzasadnia, że potrzebujemy 

łaski Bożej, by żyć i pracować w 

jedności z innymi ludźmi 

– przyjmuje postawę szacunku 

wobec osób mających inne 

zdanie 

– podaje 

przykłady 

sytuacji, w 

których 

wykazuje 

postawę 

słuchania i 
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– omawia, kim był 

Melchizedek 

– podaje prawdę, że ofiara 

Melchizedeka jest 

zapowiedzią Ostatniej 

Wieczerzy i Eucharystii 

– podaje prawdę, że Izaak był 

umiłowanym synem 

Abrahama 

– omawia wydarzenia 

związane z narodzinami Izaaka 

– omawia sytuację Izraelitów 

w Egipcie, 

– podaje prawdę, że krew 

baranka uratowała Izraelitów 

przed śmiercią 

– opowiada o wędrówce 

Izraelitów przez pustynię 

– wyjaśnia, co to jest manna 

– opowiada treść perykopy o 

wężu miedzianym (Lb 21,4-9) 

– podaje prawdę, że śmierć 

Izraelitów spowodowana 

przez jadowite węże była karą 

za grzech niewierności 

– podaje prawdę, że ofiara kapłana 

Melchizedeka jest figurą ofiary Jezusa 

Chrystusa 

– opowiada treść biblijnej perykopy o 

ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,1-13)  

– wyjaśnia pojęcie „Pascha” 

– podaje prawdę, że Jezus jest prawdziwym 

Barankiem Paschalnym 

– podaje prawdę, że manna była znakiem 

troski Boga o naród wybrany 

– omawia, dlaczego niemożność gromadzenia 

zapasów manny miała uczyć zaufania Bogu 

– podaje przykłady ludzkich potrzeb 

materialnych i duchowych 

– podaje, kiedy i w jaki sposób oddajemy 

cześć krzyżowi 

– wymienia dni poświęcone szczególnej czci 

krzyża Chrystusowego 

– wskazuje, że Księga Psalmów jest jedną z 

ksiąg Starego Testamentu 

– podaje przykłady, kiedy technika może 

służyć Bożej sprawie 

– umiejętnie wypowiada własne 

sądy, by nie doprowadzić do 

konfliktów 

– wyjaśnia symbolikę chleba i wina 

– wyjaśnia treść modlitw 

wypowiadanych przez kapłana nad 

chlebem i winem podczas 

przygotowania darów 

– wyjaśnia, że słowo „melchizedek” 

jest również nazwą uchwytu 

przytrzymującego Hostię w 

monstrancji 

– wyjaśnia, na czym polegało 

ofiarowanie Izaaka 

– wyjaśnia symbolikę ofiary z 

baranka 

– charakteryzuje postawę 

posłuszeństwa Izaaka 

– wyjaśnia słowa kapłana: „Oto 

Baranek Boży…” oraz słowa 

modlitwy: „Baranku Boży…” 

– uzasadnia, że krew Jezusa ratuje 

Jego wyznawców przed śmiercią 

wieczną 

– wyjaśnia, że podczas 

przygotowania darów składamy 

Bogu w ofierze nasze życie: 

sukcesy, porażki, problemy i 

radości 

– wskazuje, w jaki sposób 

wyraża szacunek wobec Chleba 

eucharystycznego i chleba 

powszedniego 

– uzasadnia, że Izaak jest figurą 

Jezusa 

– charakteryzuje zniewolenia 

współczesnego człowieka 

– omawia, jak poprzez 

codzienny rachunek sumienia 

kształtuje postawę wytrwałości 

w realizacji postanowienia 

poprawy podjętego podczas 

sakramentu pokuty i pojednania 

– omawia, jak okazuje 

wdzięczność Bogu i rodzicom za 

pokarm i opiekę 

– podaje przykłady, kiedy 

zwraca się do Boga z prośbą o 

pomoc w sytuacjach trudnych 

wypełniania 

trudnych 

poleceń 

Boga 

– wskazuje 

programy 

telewizyjne i 

radiowe o 

tematyce 

religijnej 

– wskazuje, 

w jaki 

sposób 

korzysta z 

katolickich 

mediów 
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– podaje prawdę, że pieśnią i 

modlitwą uwielbiamy Pana 

Boga 

– wymienia znane piosenki 

religijne 

 

– podaje adresy stron internetowych z 

muzyką religijną 

– uzasadnia, że manna z nieba jest 

zapowiedzią Eucharystii 

– formułuje modlitwę dziękczynną za 

Bożą opiekę i dar Eucharystii 

– omawia symbolikę węża 

miedzianego umieszczonego na palu 

– uzasadnia, dlaczego wąż miedziany 

jest zapowiedzią krzyża 

– omawia treść poznanych psalmów 

Dawida 

– wskazuje w Piśmie Świętym 

psalmy, którymi może modlić się, 

prosząc, dziękując uwielbiając i 

przepraszając Boga, 

– śpiewa indywidualnie lub w grupie 

wybraną piosenkę religijną lub psalm 

– wskazuje, jak wyraża szacunek 

i cześć wobec krzyża, który jest 

ratunkiem dla człowieka 

– układa własny psalm 

 

– podaje prawdę, że 

Ewangelia jest dobrą nowiną o 

zbawieniu, spisaną przez 

czterech ewangelistów 

– podaje, gdzie i kiedy obecnie 

głosi się Ewangelię 

– omawia treść perykopy Mt 

14,22-33 

– podaje prawdę, że ewangeliści spisali tę 

samą prawdę, ale inaczej opowiedzianą 

– wymienia sytuacje, w których poddawany 

jest próbie wiary 

– opowiada przypowieść o zabłąkanej owcy 

(Mt 18,12-14) 

– omawia prawdę, że Jezus jest Dobrym 

Pasterzem (J 10,14) 

– uzasadnia konieczność poznawania 

Ewangelii przez chrześcijanina 

– wyjaśnia znaczenie symboli 

ewangelistów 

– wyjaśnia, że spotkanie apostołów z 

Jezusem kroczącym po jeziorze było 

dla nich próbą wiary 

– wyjaśnia, że w trudnych sytuacjach 

Jezus przychodzi nam z pomocą na 

– uzasadnia, że treść Ewangelii 

jest aktualna w każdym czasie 

– omawia, jak samodzielnie 

poznaje treść Ewangelii 

– uzasadnia, że trudności 

życiowe są zaproszeniem Jezusa 

do zaufania Mu 

– podaje przykłady sytuacji, gdy 

w trudnościach życiowych 

– wskazuje, 

w jaki 

sposób 

wyraża 

troskę, aby 

inni ludzie 

poznali 

Ewangelię 

– podejmuje 

inicjatywy 
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– podaje prawdę, że Jezus 

pomaga tym, którzy proszą Go 

o pomoc 

– podaje prawdę, że 

przyczyną zagubienia 

człowieka jest grzech 

– podaje prawdę, że Bóg 

poszukuje grzesznego 

człowieka 

– wymienia wartości, których 

nie można zdobyć za 

pieniądze 

– podaje przykłady, jak można 

pomagać innym 

– omawia treść przypowieści o 

dwóch synach (Mt 21,28-32) 

– wymienia gesty pokutne 

– opowiada treść 

przypowieści o miłosiernym 

ojcu (Łk 15,11-24) 

– wyjaśnia rolę kapłana 

podczas spowiedzi 

– opowiada treść perykopy o 

uzdrowieniu paralityka (Mk 

2,1-12) 

– wskazuje, że Boża miłość skierowana jest 

do każdej osoby indywidualnie 

– omawia przesłanie perykopy o ubogiej 

wdowie (Mk 12,41-44) 

– omawia, na czym polega bezinteresowny 

dar serca 

– wymienia postawy liturgiczne 

– podaje prawdę, że człowiek uczciwy 

czynami potwierdza swoje słowa 

– omawia liturgiczne teksty pokutne 

– podaje definicję skruchy 

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 

pokuty i pojednania 

– omawia wybrane teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu pokuty i 

pojednania 

– wymienia konsekwencje wynikające z tego 

sakramentu 

– podaje przykłady, jak pracować nad 

rozwojem sumienia chrześcijańskiego 

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 

namaszczenia chorych (Jk 5,13-15) 

różne sposoby (przez innych ludzi, w 

sakramentach) 

– wyjaśnia przesłanie przypowieści o 

zabłąkanej owcy, 

– uzasadnia, że Bóg poszukuje 

człowieka, ponieważ go kocha 

– uzasadnia wartość bezinteresownej 

pomocy innym 

– wyjaśnia treść V przykazania 

kościelnego 

– podaje przykłady sytuacji, kiedy 

ufnie powierza Bogu swoje troski 

– wyjaśnia znaczenie wybranych 

postaw liturgicznych 

– wskazuje, w jaki sposób czynnie 

uczestniczy w liturgii 

– wyjaśnia znaczenie gestów 

pokutnych 

– uzasadnia, że do owocnego 

przeżycia Mszy Świętej potrzebna 

jest czystość Ducha 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu 

pokuty i pojednania w życiu 

chrześcijańskim 

powierza się Jezusowi, wyznając 

wiarę w Niego 

– charakteryzuje sposoby 

poszukiwania człowieka przez 

Boga 

– podaje przykłady, kiedy 

dziękuje Bogu za Jego troskę 

okazywaną mu przez wydarzenia 

i spotkanych ludzi 

– przygotowuje plan akcji 

charytatywnej 

– uzasadnia, że postawa 

zewnętrzna powinna wyrażać 

wewnętrzną więź z Bogiem 

– podaje przykłady, kiedy 

wyraża postawę szczerości w 

relacji z Bogiem i z drugim 

człowiekiem 

– uzasadnia swoje pragnienie 

uczestnictwa w liturgii Mszy 

Świętej z czystym sercem 

– uzasadnia wartość sakramentu 

pokuty i pojednania 

mające na 

celu 

bezintereso

wną pomoc 

potrzebujący

m 
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– podaje prawdę, że 

cierpienie jest skutkiem 

grzechu pierworodnego 

– podaje prawdę, że męka, 

śmierć i zmartwychwstanie 

Jezusa nadały sens cierpieniu 

 

– omawia wybrane teksty liturgiczne 

odnoszące się do tego sakramentu 

– wskazuje konsekwencje wynikające z 

sakramentu namaszczenia chorych 

– wyjaśnia znaczenie gestów podczas 

spowiedzi 

– wyjaśnia chrześcijańskie znaczenie 

cierpienia 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu 

namaszczenia chorych w życiu 

chrześcijańskim 

 

– uzasadnia swą gotowość 

przemiany życia przez regularną 

spowiedź 

– wyjaśnia znaczenie gestów 

kapłana podczas udzielania 

sakramentu namaszczenia 

chorych 

– wskazuje, w jaki sposób chce 

pomagać potrzebującym 

– odnajduje w Piśmie Świętym 

przypowieść o siewcy (Łk 8,5-

15) 

– definiuje pojęcie 

„przypowieść” 

– omawia treść perykopy o 

ziarnie gorczycy i zaczynie 

chlebowym (Mt 13,31-33) 

– podaje prawdę, że rozwój 

królestwa Bożego dokonuje 

się w historii ludzkości 

– podaje prawdę, że Boże 

słowo jest fundamentem, na 

którym ma budować własne 

życie 

– podaje, co oznaczają rodzaje gleby i kim jest 

siewca 

– wymienia miejsca, w których słuchamy 

słowa Bożego 

– podaje przykłady, w jaki sposób królestwo 

Boże jest budowane na ziemi duchowo i 

materialnie 

– omawia prawdę, że królestwo Boże 

przemienia świat 

– podaje prawdę, że człowiek ukształtowany 

przez Boże słowo podejmuje właściwe 

decyzje 

– wymienia konsekwencje niewłaściwych 

wyborów moralnych 

– podaje, kogo oznacza pan i słudzy z 

przypowieści 

– charakteryzuje przypowieść jako 

gatunek literacki 

– interpretuje przypowieść o siewcy 

(Łk 8,5-15) 

– uzasadnia, że aby słowo Boże 

mogło wydać plon, konieczne jest 

zaangażowanie człowieka 

– wyjaśnia symboliczne znaczenie 

ziarna gorczycy i kwasu chlebowego 

we wzroście duchowym 

– uzasadnia, że królestwo niebieskie 

wzrasta dzięki Bożej mocy 

– uzasadnia, że słowo Boże ma moc 

przemiany ludzkich serc 

– wyjaśnia przesłanie przypowieści o 

domu na skale (Mt 7,24-27) 

– uzasadnia, że słuchanie słowa 

Bożego i wypełnianie go 

prowadzi do królestwa Bożego 

– uzasadnia, że królestwo Boże 

rozrasta się duchowo i 

materialnie 

– podaje przykłady sytuacji, gdy 

wyraża postawę otwartości na 

Boży plan i cierpliwie oczekuje 

na jego realizację 

– charakteryzuje postawę 

człowieka budującego swoje 

życie na słowie Bożym 

– wyjaśnia, kiedy świadomie 

przeżywa liturgię słowa na Mszy 

Świętej 

– omawia, 

jak może 

odnieść do 

własnego 

życia owoce 

ziarna 

zasianego na 

żyznej glebie 

– wskazuje 

sytuacje, gdy 

rozwiązuje 

podstawowe 

problemy 

życiowe w 

duchu wiary 

chrześcijańs

kiej 
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– wymienia, w jaki sposób 

może pogłębiać więź z Bogiem 

– definiuje pojęcie „talent” 

(jednostka monetarna) i 

podaje znaczenie wyrażeń: 

„puścić w obrót” i „zakopać 

dar” 

– opowiada przypowieść o 

nielitościwym dłużniku (Mt 

18,23-35) 

– podaje, jaką wartość miał 

talent i denar 

– opowiada przypowieść o 

dziesięciu pannach (Mt 25,1-

13) 

– określa, na czym polega 

roztropność i nieroztropność 

– opowiada przypowieść o 

robotnikach w winnicy (Mt 

20,1-16) 

– podaje prawdę, że człowiek 

może nawrócić się w każdej 

chwili życia 

– podaje prawdę, że wszystkie zdolności są 

darem Boga i należy je pomnażać 

– omawia symbolikę przebaczania 77 razy 

– wskazuje, jak zastosować wskazania prawa 

Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych 

– podaje, co symbolizują oliwa i zapalona 

lampa 

– wymienia sposoby powrotu do życia w 

łasce Bożej 

– wymienia warunki trwania w Bożej łasce 

– omawia prawdę, że Bóg okazuje swoje 

miłosierdzie wobec grzeszników 

– wskazuje, że Bóg jest hojnym dawcą łask 

– podaje prawdę, że siłą, która pociąga ludzi 

do dobra, jest miłość Jezusa 

– podaje, czego symbolem jest siewca, 

ziarno, chwast, żniwo, połów i sieć 

– wymienia rzeczy ostateczne człowieka 

 

– uzasadnia, dlaczego warto 

budować życie na relacji z Bogiem 

– interpretuje przypowieść o 

talentach (Mt 25,14-30) 

– uzasadnia, dlaczego warto rozwijać 

swoje umiejętności 

– charakteryzuje postawę 

odpowiedzialności 

– wyjaśnia znaczenie długu wobec 

Boga i ludzi 

– podaje przykłady, gdy reaguje na 

niewłaściwe zachowania w swoim 

otoczeniu 

– odnosi oczekiwanie na Oblubieńca 

do powtórnego przyjścia Chrystusa 

– uzasadnia, dlaczego powinniśmy 

być zawsze przygotowani na 

powtórne przyjście Chrystusa 

– interpretuje przypowieść o 

robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16) 

– wyjaśnia różnicę między 

sprawiedliwością Bożą a 

sprawiedliwością ludzką 

– uzasadnia, że zbawienie 

osiągamy wykorzystując dary, 

które nam powierzono 

– wskazuje sposoby rozwijania 

swoich zdolności dla dobra 

własnego i innych 

– uzasadnia, że warunkiem 

Bożego przebaczenia jest 

przebaczenie innym 

– uzasadnia swą gotowość życia 

w łasce uświęcającej przez 

częste przyjmowanie Komunii 

Świętej 

– uzasadnia, że człowiek, nie 

korzystając z Bożych łask, zubaża 

samego siebie 

– wyjaśnia znaczenie spowiedzi 

w swej trosce o życie w łasce 

uświęcającej 

– uzasadnia pragnienie 

kształtowania w sobie postawy 

wytrwałego znoszenia cierpienia 

spowodowanego przez zło 
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– opowiada przypowieść o 

chwaście i sieci (Mt 13,24-

30.36-43.47-50) 

 

– wyjaśnia, dlaczego Bóg pozwala żyć 

obok siebie ludziom dobrym i złym 

– wyjaśnia, na czym będzie polegał 

sąd ostateczny i szczegółowy 

– podaje przykłady, kiedy 

prawidłowo reaguje na niewłaściwe 

zachowania bliskich osób 

– wymienia okresy w roku 

liturgicznym i obowiązujące 

święta kościelne 

– omawia historię różańca 

– omawia przesłanie orędzia 

Matki Bożej z Fatimy 

– mówi z pamięci tajemnice 

różańca 

– podaje prawdę, że grzebanie 

umarłych jest jednym z 

uczynków miłosierdzia i 

chrześcijańskim obowiązkiem 

– podaje prawdę, że zmarli 

oczekują na naszą pomoc 

podczas cierpienia w czyśćcu 

– opowiada biblijną historię o 

narodzeniu Jezusa 

– podaje definicję roku liturgicznego 

– podaje, że rok liturgiczny przebiega według 

cyklu: A, B i C 

– podaje prawdę, że odmawiając różaniec 

razem z Maryją zwracamy się do Boga w 

różnych potrzebach 

– podaje datę wspomnienia Matki Bożej 

Różańcowej 

– wskazuje, że modlitwa za zmarłych (Msza 

Święta, wypominki, modlitwa przy grobie) 

jest pomocą duszom oczekującym w czyśćcu 

– omawia prawdę wiary o wcieleniu Bożego 

Syna 

– wymienia chrześcijańskie tradycje związane 

ze świętami Bożego Narodzenia 

– wymienia chrześcijańskie tradycje związane 

uroczystością Objawienia Pańskiego 

– wyjaśnia, dlaczego w każdym roku 

liturgicznym powtarzamy 

uobecnianie w liturgii wydarzeń 

zbawczych 

– wskazuje w wybranych tekstach 

liturgicznych wydarzenia zbawcze 

– uzasadnia wartość modlitwy 

różańcowej 

– przygotowuje rozważania do 

wybranej tajemnicy 

– uzasadnia potrzebę modlitwy za 

zmarłych i troskę o ich groby 

– wyjaśnia, dlaczego na grobach 

stawia się krzyże 

– wyjaśnia, w jaki sposób wyraża 

gotowość troski o groby bliskich 

– wyjaśnia rolę świętych 

wspominanych w roku 

liturgicznym w historii Kościoła 

– przyporządkowuje 

nabożeństwa do poszczególnych 

okresów roku liturgicznego 

– uzasadnia swą gotowość 

czynnego udziału w roratach 

– uzasadnia swą gotowość 

uczestniczenia w 

nabożeństwach różańcowych 

– uzasadnia, że modlitwa za 

zmarłych jest przejawem wiary 

w życie wieczne oraz wyrazem 

nadziei, która się spełni przy 

spotkaniu w niebie 

– uzasadnia swą gotowość 

pojednania się z drugim 

– 

charakteryzu

je 

działalność 

kółek 

różańcowyc

h 

– angażuje 

się w 

przygotowa

nie 

wieczerzy 

wigilijnej w 

domu 

rodzinnym 

oraz w 

spotkanie 

opłatkowe w 

klasie 
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– opowiada biblijną historię o 

mędrcach ze Wschodu 

– podaje datę uroczystości 

Objawienia Pańskiego 

– podaje tytuły kolęd związanych z 

uroczystością Objawienia Pańskiego 

 

– uzasadnia wartość chrześcijańskich 

tradycji związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia 

– wyjaśnia symbolikę tradycji świąt 

Bożego Narodzenia 

– uzasadnia, że tradycja pomaga we 

właściwym przeżywaniu prawd wiary 

– śpiewa kolędy 

– uzasadnia, że Bóg daje znaki na 

naszej drodze do poznania i 

spotkania Chrystusa 

– wyjaśnia symbolikę darów 

złożonych przez mędrców 

człowiekiem, podczas dzielenia 

się opłatkiem 

– wskazuje sytuacje, gdy modli 

się w intencji właściwego 

odczytywania znaków w swoim 

życiu 

– uzasadnia swą gotowość 

prowadzenia innych do 

Chrystusa 

     

– opowiada o pojmaniu 

Jezusa w ogrodzie Oliwnym 

(Mt 26,14-16.36.45-50; 

27,3-5) 

– omawia wydarzenia 

związane ze śmiercią Jezusa 

na krzyżu (Łk 22,19-20 i J 

19,17-18) 

– podaje cechy wiernego przyjaciela 

Chrystusa 

– omawia, dlaczego podczas liturgii 

Wielkiego Czwartku Najświętszy Sakrament 

jest przenoszony do ciemnicy 

– wykazuje, że Msza Święta jest 

uobecnieniem ofiary krzyżowej Jezusa 

– przytacza z pamięci słowa przeistoczenia 

– określa, na czym polegała zdrada Judasza 

– wyjaśnia symbolikę ciemnicy 

– wyjaśnia znaczenie ołtarza, krzyża 

stojącego na ołtarzu i prezbiterium 

– czynnie angażuje się w przygotowanie i 

przebieg liturgii Mszy Świętej 

– wyjaśnia, na czym polega konsekracja 

naczyń liturgicznych 

– charakteryzuje postać 

Judasza 

– uzasadnia swą gotowość 

trwania w przyjaźni z Jezusem 

– uzasadnia, że Msza Święta 

jest ofiarą całej wspólnoty 

Kościoła 

– wyjaśnia, na czym polega 

medytacja 

– 

przygotowuj

e projekt 

grobu 

Pańskiego 

do swojego 

kościoła 

– angażuje 

się w 

przeprowadz

enie adoracji 

razem z 
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– omawia wydarzenia 

związane z Ostatnią 

Wieczerzą (Mt 26,26-28) 

– omawia treść perykopy o 

złożeniu Jezusa do grobu 

(Mk 15,42-47) 

– opowiada o wydarzeniach 

związanych ze 

zmartwychwstaniem Jezusa 

(J 20,1-8) 

– podaje znaczenie słowa 

„rezurekcja” 

– podaje, do czego służą 

chrzcielnica i kropielnica 

– podaje prawdę, że obraz 

Jezusa Miłosiernego 

powstał z polecenia Jezusa 

danego św. Faustynie 

– podaje prawdę, że 

niedziela jest pamiątką 

zmartwychwstania 

Chrystusa 

– podaje godziny Mszy 

Świętych w swojej parafii 

– podaje prawdę, że 

podczas chrztu Jezusa 

– podaje nazwy naczyń liturgicznych 

używanych podczas Mszy Świętej 

– omawia zwyczaje pogrzebowe w czasach 

Jezusa 

– omawia liturgię Wigilii Paschalnej 

– podaje, kiedy podczas liturgii zapala się 

paschał 

– wymienia zobowiązania podejmowane 

podczas chrztu 

– podaje datę swojego chrztu 

– wymienia charakterystyczne elementy 

obrazu Jezusa Miłosiernego 

– określa, na czym polega Boże miłosierdzie 

– omawia prawdę, że niedziela jest 

pierwszym dniem tygodnia 

– podaje przykłady sposobów spędzania 

niedzieli w rodzinie 

– podaje prawdę, że Duch Święty zstąpił na 

apostołów w Wieczerniku w dniu 

Pięćdziesiątnicy 

– wymienia znaki towarzyszące zesłaniu 

Ducha Świętego na apostołów 

– omawia znaczenie chwil ciszy w liturgii 

– uzasadnia swą gotowość zachowania 

skupienia w kluczowych momentach liturgii 

– wyjaśnia, że chrześcijanin w obliczu 

śmierci nie rozpacza, lecz jest pełen nadziei 

– wyjaśnia znaczenie symboliki grobu 

Pańskiego 

– uzasadnia, dlaczego najważniejszym 

elementem grobu Pańskiego jest 

monstrancja (z Ciałem Chrystusa) 

– wyjaśnia znaczenie symboli paschalnych 

– wyjaśnia znaczenie symbolu zanurzenia w 

wodzie podczas chrztu świętego 

– wyjaśnia związek chrztu ze śmiercią i 

zmartwychwstaniem Chrystusa (na podst.: 

Rz 6,3-4) 

– uzasadnia, dlaczego modli się za rodziców 

i rodziców chrzestnych 

– wyjaśnia znaczenie wypłynięcia krwi i 

wody z boku Jezusa (J 19,33-34), 

– wyjaśnia symbolikę promieni na obrazie 

– układa/interpretuje tekst 

modlitwy medytacyjnej 

– przygotowuje scenariusz 

adoracji przy grobie Jezusa 

(dla swojej klasy) 

– uzasadnia, dlaczego światło 

jest symbolem Chrystusa 

zmartwychwstałego 

– uzasadnia swą gotowość 

uczestnictwa w liturgii Wigilii 

Paschalnej 

– wskazuje, w jaki sposób 

wypełnia zobowiązania 

wynikające z przyjęcia chrztu 

– interpretuje podpis „Jezu, 

ufam Tobie” 

– wyjaśnia, dlaczego ze czcią i 

ufnością modli się przed 

obrazem Jezusa Miłosiernego 

– uzasadnia, dlaczego 

świętujemy niedzielę jako 

pierwszy dzień tygodnia 

– przygotowuje plan na 

wspólną niedzielę z rodziną 

klasą przy 

grobie 

Pańskim 
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zstąpił na Niego Duch 

Święty pod postacią 

gołębicy 

 

– podaje prawdę, że w sakramencie 

bierzmowania Duch Święty umacnia 

chrześcijan do bycia świadkami Chrystusa 

– wyjaśnia, że niedziela jest dniem wolnym 

od pracy, a poświęconym na spotkanie z 

Bogiem 

– wyjaśnia treść pierwszego przykazania 

kościelnego i trzeciego przykazania Bożego 

– uzasadnia swą gotowość 

systematycznego uczestnictwa we Mszy 

Świętej 

– opowiada o zapowiedzi zesłania Ducha 

Świętego (J 14,16-17) 

– wyjaśnia znaczenie znaków 

towarzyszących zesłaniu Ducha Świętego 

– interpretuje wymowę 

symboli Ducha Świętego 

– uzasadnia pragnienie 

współpracy z Duchem 

Świętym w rozwoju swojej 

wiary 

– omawia perykopę o 

powierzeniu Piotrowi 

władzy w Kościele (Mt 

16,13-19) 

– podaje prawdę, że Kościół 

jest wspólnotą zbawienia o 

hierarchicznej strukturze 

władzy 

– omawia konsekwencje 

wynikające z sakramentu 

święceń 

– wymienia stopnie hierarchii w Kościele 

– podaje imiona i nazwiska biskupów w 

diecezji oraz kapłanów z parafii 

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 

święceń 

– wskazuje wybrane teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu święceń 

– wskazuje biblijne podstawy sakramentu 

małżeństwa 

– wskazuje wybrane teksty liturgiczne 

odnoszące się do sakramentu małżeństwa 

– wyjaśnia znaczenie symboli związanych z 

władzą w Kościele 

– wyjaśnia znaczenie imienia Piotr 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu święceń 

w życiu chrześcijańskim 

– charakteryzuje, na czym polega życie 

zakonne 

– określa, jak często modli się o powołania 

kapłańskie i zakonne 

– wyjaśnia znaczenie sakramentu 

małżeństwa w życiu chrześcijańskim 

– uzasadnia, że władza w 

Kościele oznacza służbę 

wspólnocie wierzących 

– uzasadnia, dlaczego modli 

się w intencji papieża i swoich 

biskupów 

– uzasadnia, dlaczego stale 

powierza Bogu w modlitwie 

znanych mu kapłanów, siostry 

zakonne i zakonników 

– charakteryzuje małżeństwo i 

rodzinę jako wspólnotę 

– omawia 

charyzmat 

wybranego 

zgromadzeni

a zakonnego 

– uzasadnia, 

że jest 

odpowiedzia

lny za 

budowanie 

pokoju we 

własnym 

środowisku 

– relacjonuje 

swe 
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– wymienia konsekwencje 

wynikające z przyjęcia 

ślubów zakonnych 

– omawia skutki wynikające 

z sakramentu małżeństwa 

– wymienia symbole 

związane z sakramentem 

małżeństwa 

– wymienia prawa i 

obowiązki dzieci wobec 

rodziców 

– wymienia zagrożenia 

płynące z niewłaściwego 

korzystania z nowoczesnych 

środków komunikowania 

się 

– wskazuje, w jaki sposób 

może czynnie i świadomie 

włączyć się w liturgię 

Kościoła 

– wymienia zwyczaje 

związane z uroczystością 

Bożego Ciała spotykane w 

jego regionie 

– definiuje pojęcie 

„ojczyzna” 

– wymienia prawa i obowiązki rodziców 

wobec dzieci 

– wskazuje własne miejsce w rodzinie 

– wskazuje pozytywne strony szybkiego 

porozumiewania się z innymi 

– wymienia zalety kontaktów 

międzyludzkich bez pomocy mediów 

– omawia prawdę, że człowiek, oddając 

cześć Bogu, uświęca się 

– podaje przykłady wpływu obecności Boga 

w jego sercu na życie codzienne 

– podaje nazwy miejsc związanych z cudami 

eucharystycznymi 

– podaje tytuły tradycyjnych pieśni 

eucharystycznych 

– wymienia wartości płynące z 

przynależności do państwa polskiego 

– podaje przykłady bohaterów, którzy 

oddali życie z Ojczyznę 

– wskazuje różnice między sądem 

ostatecznym a szczegółowym 

– podaje imiona swoich patronów z chrztu 

oraz patronów parafii i Polski 

– omawia, kiedy i dlaczego modli się za 

swoją rodzinę 

– interpretuje treść IV przykazania Bożego 

– uzasadnia swą gotowość właściwego 

odnoszenia się do rodziców 

– uzasadnia, że może zaoszczędzić czas, 

korzystając z osiągnięć techniki 

– uzasadnia, dlaczego należy zachować 

równowagę między pracą, modlitwą, 

przebywaniem z innymi, odpoczynkiem 

– uzasadnia, jakie owoce liturgii realizują 

się w życiu codziennym 

– charakteryzuje liturgię jako sposób 

kontaktowania się z Bogiem 

– uzasadnia swą gotowość świadomego i 

czynnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy 

Świętej 

– wyjaśnia przesłanie procesji Bożego Ciała 

na ulicach miast i wsi 

– wyjaśnia znaczenie obrzędów, symboli i 

znaków używanych podczas procesji 

Bożego Ciała 

– uzasadnia swą gotowość 

podejmowania obowiązków 

na rzecz własnej rodziny 

– uzasadnia, że nakazy i 

zakazy rodziców wypływają z 

troski o dziecko 

– uzasadnia wartość 

przebaczania w życiu 

codziennym 

– opracowuje osobisty plan 

dnia z uwzględnieniem pracy, 

modlitwy, przebywania z 

innymi, odpoczynku 

– uzasadnia swą gotowość 

rozmowy z innymi, dając 

pierwszeństwo spotkaniom z 

drugim człowiekiem 

– wyjaśnia znaczenie misji 

pokojowych 

– uzasadnia, że każdy jest 

odpowiedzialny za pokój na 

świecie 

– wyjaśnia, kiedy i dlaczego 

modli się o pokój na świecie 

zaangażowa

nie w 

przygotowa

nie domu 

rodzinnego 

do 

uroczystości 

Bożego Ciała 
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– wskazuje polskie symbole 

narodowe 

– wskazuje, w jaki sposób 

może naśladować świętych 

– podaje, kiedy obchodzona 

jest uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla 

Wszechświata 

– podaje prawdę, że niebo 

jest stanem, w którym 

człowiek doświadcza 

kontaktu z Bogiem i z tymi, 

którzy Boga kochają 

– podaje definicję 

opatrzności Bożej 

 

– wymienia główne wartości, na których 

zbudowane jest królestwo Boże (prefacja z 

uroczystości Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata) 

– wskazuje podobieństwa i różnice między 

królestwem ziemskim a królestwem 

niebieskim 

– omawia dogmat o wniebowzięciu 

Najświętszej Maryi Panny 

– wskazuje, w jaki sposób może naśladować 

Maryję 

– omawia prawdę, że Bóg w Trójcy Świętej 

czuwa nad światem 

– wymienia przykłady Bożej interwencji w 

życiu konkretnego człowieka 

– uzasadnia, że udział w procesji Bożego 

Ciała świadczy o przynależności do 

wspólnoty Kościoła i wspólnoty parafialnej 

– omawia swój czynny udział w procesji 

Bożego Ciała 

– uzasadnia, że służba Bogu jest służbą 

Ojczyźnie 

– uzasadnia słuszność walki o dobro 

Ojczyzny 

– omawia, w jaki sposób okazuje szacunek 

wobec symboli narodowych 

– wyjaśnia, na czym polega „niebo”, 

„piekło”, „czyściec” 

– opisuje konsekwencje dobra i zła w 

perspektywie wieczności 

– uzasadnia, dlaczego modli się za dusze 

cierpiące w czyśćcu 

– interpretuje treść perykopy J 18,33-37a 

– wyjaśnia istotę królowania Chrystusa 

– potrafi zaśpiewać hymn „Chrystus 

Wodzem” 

– wyjaśnia, że przez modlitwę i śpiew wielbi 

Chrystusa Króla 

– wyjaśnia znaczenie 

codziennego życia świętych w 

dążeniu do świętości 

– uzasadnia, dlaczego w 

różnych potrzebach zwraca się 

do swoich patronów 

– redaguje modlitwę 

uwielbienia 

– uzasadnia, dlaczego 

powierza swoje życie 

Chrystusowi Królowi 

– wyjaśnia, na czym polega 

modlitwa za przyczyną Maryi 

– uzasadnia, dlaczego modli 

się za zmarłych z rodziny 

– uzasadnia, że człowiek 

najpełniej dostrzega Bożą 

opatrzność z perspektywy 

czasu 

– podaje przykłady, kiedy 

przyjmuje porażki i sukcesy, 

trudności i radości życia 

codziennego w postawie 

zaufania Bożej opatrzności 
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– wyjaśnia, na czym polega łączność między 

Kościołem pielgrzymującym a uwielbionym 

(świętych obcowanie) 

– charakteryzuje postać Maryi jako 

przewodniczki w wierze 

– powierza się opiece Maryi, odmawiając 

modlitwę „Pod Twoją obronę” 

– wyjaśnia symbolikę oka opatrzności 

– wskazuje, że Bóg posługuje się 

zdarzeniami i ludźmi, czuwając nad swoim 

stworzeniem 

 

– podaje, że 

błogosławieństwo 

pokarmów odbywa się w 

Wielką Sobotę, w dniu 

oczekiwania na 

zmartwychwstanie Jezusa 

– wymienia chrześcijańskie 

tradycje związane z 

Wielkanocą 

– wymienia formy kultu 

miłosierdzia Bożego 

– podaje prawdę, że śniadanie wielkanocne 

jest wyrazem nadziei, że wszyscy spotkamy 

się w niebie na uczcie Chrystusa 

– wymienia obietnice związane z 

odmawianiem koronki do miłosierdzia 

Bożego 

– podaje, kiedy obchodzimy święto 

Miłosierdzia Bożego 

– wymienia różne sposoby oddawania czci 

Maryi 

– omawia różne formy nabożeństw 

majowych 

– uzasadnia wartość chrześcijańskich 

tradycji związanych z Wielkanocą 

– wyjaśnia symbolikę pokarmów 

błogosławionych w Wielką Sobotę 

– omawia, w jaki sposób włącza się w 

przygotowanie śniadania wielkanocnego 

– opowiada historię powstania „Koronki do 

miłosierdzia Bożego” 

– charakteryzuje sanktuarium w 

Łagiewnikach jako stolicę kultu miłosierdzia 

Bożego 

– wyjaśnia, że zwyczaj 

dzielenia się jajkiem i 

składania życzeń jest wyrazem 

radości z obecności Chrystusa 

Zmartwychwstałego 

– uzasadnia swą gotowość 

uczestnictwa w rezurekcji 

– relacjonuje, kiedy odmawia 

„Koronkę do miłosierdzia 

Bożego” 

– wyjaśnia treść modlitw 

zawartych w koronce 

– daje 

świadectwo, 

jak troszczy 

się o 

kapliczki, 

figury i 

obrazy 

poświęcone 

Matce Bożej 
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– podaje prawdę, że 

miłosierdzie jest 

przymiotem Boga 

– podaje prawdę, że maj 

jest miesiącem, w którym 

szczególną cześć oddaje się 

Matce Bożej 

– wymienia pozdrowienia 

chrześcijańskie 

– podaje prawdę, że rodzice 

są darem Boga 

– wymienia sposoby 

okazywania miłości swoim 

rodzicom 

– wymienia prawa i 

obowiązki dziecka (Karta 

Praw Dziecka) 

 

– podaje prawdę, że pozdrowienia 

chrześcijańskie powstały jako wyraz wiary 

– podaje, co Bóg nam obiecuje za szczerą 

miłość do matki i ojca 

– podaje, kiedy obchodzimy Dzień Matki i 

Dzień Ojca 

– wskazuje wartość rodzinnego 

świętowania Dnia Dziecka 

– wyjaśnia, w jaki sposób odmawia się 

„Koronkę do miłosierdzia Bożego” 

– wyjaśnia, że litania jest modlitwą, w 

której prosimy o wstawiennictwo Maryi u 

Jej Syna, Jezusa 

– śpiewa pieśni ku czci Matki Bożej 

– uzasadnia, że pozdrowienia 

chrześcijańskie są wyrazem szacunku 

wobec pozdrawianej osoby oraz przekonań 

religijnych 

– uzasadnia swą gotowość pozdrawiania po 

chrześcijańsku kapłanów, siostry zakonne, 

katechetów osób przy pracy 

– układa modlitwę dziękczynną za dar 

matki i ojca 

– charakteryzuje właściwe postępowanie 

wobec rodziców (rachunek sumienia) 

– omawia, w jaki sposób wyraża szacunek 

wobec rodziców 

– charakteryzuje obowiązki i prawa dziecka 

w rodzinie, państwie, Kościele 

– wyjaśnia, w jaki sposób dziękuje Bogu za 

swoje życie 

– wyjaśnia wybrane wezwania 

„Litanii loretańskiej” 

– uzasadnia swą gotowość 

uczestnictwa w 

nabożeństwach majowych 

– wyjaśnia znaczenie 

pozdrowień chrześcijańskich 

– wskazuje wartość 

rodzinnego świętowania Dnia 

Matki oraz Dnia Ojca 

– wskazuje, kiedy modli się w 

intencji rodziców 

– uzasadnia, że dziecko jest 

osobą mającą swoją godność 

– przygotowuje program 

rodzinnego świętowania Dnia 

Dziecka 

– wskazuje, kiedy modli się za 

dzieci na świecie 
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− RELIGIA DLA KLASY VII VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

−  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA  

OCENA 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

wymienia, co jest dla niego 

ważne 

podaje prawdę, że Bóg kocha 

miłością bezwarunkową 

wskazuje teksty biblijne mówiące 

o powszechności grzechu 

wskazuje na Jezusa jako 

Zbawiciela, który wyzwala z 

niewoli grzechu 

wymienia najważniejsze wartości 

w życiu człowieka 

podaje prawdę, że stan duszy 

człowieka wpływa na jego 

relacje z otoczeniem  

podaje przykłady działania 

kochającego Boga w swoim życiu 

interpretuje biblijną perykopę o 

zwiastowaniu 

omawia prawdę, że grzech jest 

przeszkodą w poznaniu i akceptacji 

prawdy o sobie i o Bożej miłości 

określa, jaki ideał siebie chciałby 

osiągnąć, który będzie podobał się 

Panu Bogu 

podaje, w jaki sposób zaprasza 

Jezusa do swego życia 

wyjaśnia, na czym polega miłość 

bezwarunkowa 

 uzasadnia, że poszukiwanie Boga 

oznacza otwarcie się na Jego Miłość 

(jak Maryja) 

interpretuje biblijną perykopę 

uzdrowieniu paralityka (Mt 9,1-8) 

określa, w jaki sposób oddaje Jezusowi 

swoje grzechy 

interpretuje biblijną perykopę o 

Zacheuszu (Łk 19,1-10) 

 uzasadnia, że warto poszukiwać 

Jezusa pomimo swojej grzeszności 

formułuje własną modlitwę 

dziękczynną za miłość 

okazywaną przez Boga 

podaje, w jaki sposób otwiera 

się na bezwarunkową miłość 

Boga i ją przyjmuje 

uzasadnia, że o własnych siłach 

człowiek nie jest w stanie 

wyzwolić się z grzechu i 

potrzebuje Bożej pomocy 

charakteryzuje konsekwencje 

zaproszenia Jezusa do swego 

serca (życia) 

daje 

świadect

wo, w jaki 

sposób 

troszczy 

się o 

„sprawy 

Boże” w 

swoim 

życiu 
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prezentuje treść perykopy o 

dwunastoletnim Jezusie w 

świątyni 

definiuje modlitwę jako spotkanie 

i dialog z Bogiem 

podaje przykłady gubienia i 

odnajdywania Boga w życiu 

chrześcijanina 

opowiada, w jaki sposób szuka 

Jezusa, identyfikując się z Maryją 

lub Józefem 

 

wymienia formy i rodzaje modlitw i 

podaje przykłady  

charakteryzuje życie człowieka jako 

ciągłe poszukiwanie Boga 

 

podaje, w jaki sposób dba o 

dobre relacje z rodziną i w 

grupie koleżeńskiej 

uzasadnia, dlaczego Boga 

(Jezusa) trzeba nieustannie 

szukać 

wyjaśnia pojęcia: czyste serce, 

pożądliwość 

podaje przyczyny konfliktu króla 

Saula z Dawidem 

 wylicza cechy prawdziwej 

przyjaźni 

wymienia cechy charakteryzujące 

przyjacielskie relacje 

 podaje przykłady dobrych relacji 

dorastających dzieci z rodzicami 

określa, co to jest wolontariat 

 wymienia rodzaje pracy 

wolontariatu 

definiuje, czym są uzależnienia 

wskazuje (wymienia) różnice 

psychiczne między mężczyzną i 

kobietą 

podaje przykłady sytuacji, kiedy 

przyjaźń jest poddana próbie 

określa, w jaki sposób chce budować 

relacje przyjaźni 

podaje przykłady działań (zachowań) 

budujących wzajemne zaufanie 

wyraża szacunek wobec rodziców 

(opiekunów) 

wskazuje sposoby włączenia się w 

wolontariat w swojej miejscowości 

lub okolicy 

podaje, w jaki sposób szuka grupy, z 

którą chce pomagać innym 

omawia prawdę, że człowiek przeżywa 

swoje życie i wyraża się jako 

mężczyzna lub kobieta 

charakteryzuje życie zniewolone 

pożądliwością i postawę czystego 

serca 

opowiada historię relacji Dawida z 

królem Saulem 

 charakteryzuje przyjaźń Dawida i 

Jonatana 

uzasadnia konieczność okazywania czci 

rodzicom 

 uzasadnia, dlaczego warto słuchać 

rodziców 

charakteryzuje owoce zaangażowania 

się w wolontariat 

właściwie ocenia różne opinie i 

zachowania dotyczące 

ludzkiej seksualności 

prezentowane w reklamach 

określa działania, jakie 

podejmuje w zakresie 

wychowania siebie do 

czystości 

wyjaśnia, na czym polegają 

dobre relacje rówieśnicze 

określa, jakie działania 

ukierunkowane na dobro 

planuje podjąć z wspólnie 

rówieśnikami 

formułuje prawa i obowiązki 

rodziców wobec dzieci oraz 

dzieci wobec rodziców 

nawiązuje 

przyjaciels

kie relacje 

z innymi 

ludźmi: 

wolontari

uszami i 

potrzebuj

ącymi 

pomocy i 

referuje 

swe 

działania 

wobec 

klasy 
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 wylicza różne formy uzależnień 

(papierosy, alkohol, narkotyki, 

zakupy) 

 określa szkodliwość narkotyków 

wymienia pozytywne i negatywne 

strony kontaktu przez Internet 

wskazuje, jak chronić swoją 

godność i prywatność w sieci 

określa, jakiej postawy wobec 

życia oczekuje od nas Bóg 

 podaje prawdę, że problemy są 

nieodłączną częścią życia 

człowieka 

 

wyraża dezaprobatę wobec 

wszelkiego rodzaju uzależnień  

podaje, w jaki sposób i kto może 

pomóc ludziom uzależnionym  

podaje zasady właściwego 

korzystania z Internetu 

wskazuje pozytywne sposoby 

rozwiązywania problemów, które 

spotyka w życiu 

 wskazuje, gdzie mogą szukać 

pomocy osoby mające myśli 

samobójcze 

 

wyjaśnia, na czym polegają 

poszczególne uzależnienia 

 charakteryzuje skutki uzależnienia 

podaje, w jaki sposób może wspierać 

kolegów, którzy mieli kontakt z 

narkotykami  

charakteryzuje różnice między 

światem wirtualnym a realnym 

określa postawę zdrowego dystansu 

wobec świata wirtualnego 

charakteryzuje życie ludzkie jako 

największy dar otrzymany od Boga 

 wyjaśnia, że samobójstwo nie jest 

rozwiązaniem problemu 

 

wyjaśnia słowa Jezusa „Więcej 

szczęścia jest w dawaniu, 

aniżeli w braniu” 

referuje, w jaki sposób 

uwrażliwia innych na problem 

narkomanii 

argumentuje wartość 

bezpośrednich relacji 

osobowych 

uzasadnia, dlaczego mamy się 

troszczyć o własne życie 

określa, w jaki sposób szanuje 

swoje życie i troszczy się o 

swój rozwój 

 

definiuje pojęcie wiary 

 wymienia główne prawdy wiary 

definiuje pojęcie „Biblia” 

 wymienia inne nazwy Biblii 

omawia prawdę, że u podstaw wiary 

jest przyjęcie Bożej miłości i 

odpowiedź na nią 

omawia własne sposoby umacniania 

swej wiary 

wymienia autorów Biblii i etapy jej 

powstawania 

uzasadnia potrzebę coraz lepszego 

poznawania treści wiary 

 rozróżnia wiarę naturalną i religijną 

(nadprzyrodzoną) 

wyjaśnia, na czym polega natchnienie 

Biblii 

wyjaśnia, że wiara jest 

wejściem w osobistą relację z 

Bogiem 

charakteryzuje związek między 

Pismem Świętym a Tradycją 

podejmuje samodzielną lekturę 

Pisma Świętego i dzieli się 

referuje, 

jakie 

wskazówk

i dla 

własnego 

życia 

odkrywa 

w Piśmie 

Świętym 
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omawia budowę Pisma Świętego 

(księgi, rozdziały, wersety, 

wyjaśnienia pod tekstem) 

potrafi odszukać wskazany 

fragment biblijny 

podaje, w jakich językach 

napisano Biblię 

podaje definicję modlitwy 

 wymienia rodzaje modlitw 

wymienia najważniejsze fakty z 

historii zbawienia 

określa miejsce Abrahama w 

historii zbawienia 

podaje, że wiara jest darem Boga 

i wymienia jej cechy 

podaje, że Izaak był synem 

Abrahama 

 omawia tekst biblijny o ofierze 

Abrahama (Rdz 22,1-19) 

omawia okoliczności zmiany 

imienia Jakuba na Izrael 

 określa, co to jest kanon Pisma 

Świętego 

 określa, czym jest Tradycja Kościoła 

wymienia niektóre gatunki literackie, 

jakimi posługuje się Biblia  

wymienia najbardziej znane 

tłumaczenia Biblii 

podaje przykłady modlących się 

postaci biblijnych 

potrafi wykorzystać Pismo Święte w 

modlitwie osobistej 

określa kolejność najważniejszych 

wydarzeń z historii zbawienia, 

zaznaczając je na osi czasu 

omawia, że Bóg jest wierny swoim 

obietnicom i chce stale przebywać 

w naszym życiu 

wymienia owoce heroicznej wiary 

Abrahama 

podaje przykłady działań Boga, które 

pomagają człowiekowi przemienić 

się na lepsze 

 wyjaśnia, że czytając Biblię, spotyka 

się z Bogiem 

przyporządkowuje gatunki literackie 

do wybranych fragmentów Pisma 

Świętego 

potrafi rozpoznać przekład Biblii 

zatwierdzony przez Kościół katolicki 

wskazuje w Piśmie Świętym miejsca, 

gdzie występują poszczególne typy 

modlitw 

 charakteryzuje relacje Bóg-człowiek 

(na przykładzie postaci ze Starego 

Testamentu oraz współczesnych 

ludzi) 

charakteryzuje postać Abrahama i 

wyjaśnia, dlaczego nazywamy go 

„ojcem wierzących” 

omawia, w jaki sposób pogłębia swoją 

wiarę 

wyjaśnia sens próby wiary Abrahama 

 charakteryzuje postawę Abrahama 

wobec Boga w sytuacji próby 

swym doświadczeniem 

wobec klasy 

uzasadnia konieczność 

określenia gatunków 

literackich dla właściwej 

interpretacji tekstów 

biblijnych 

wyjaśnia, dlaczego tłumaczy się 

Biblię na języki narodowe 

prezentuje, jak modli się 

tekstami z Pisma Świętego 

samodzielnie układa modlitwy i 

z zaangażowaniem modli się 

nimi 

wyjaśnia, że wiara polega na 

wyjściu poza granicę tego, co 

jest dla człowieka logiczne i 

zrozumiałe 

uzasadnia typiczne 

podobieństwo Izaaka do 

Jezusa 

uzasadnia potrzebę Bożej 

pomocy i błogosławieństwa w 

chwilach zmagania ze sobą 
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omawia sytuację Izraelitów w 

Egipcie i rolę Mojżesza w ich 

wyjściu z niewoli 

wymienia dokonania Jozuego 

wskazuje proroka Daniela jako 

wzór wytrwałości w wierze 

wskazuje proroka Eliasza jako 

obrońcę wiary narodu 

wybranego w prawdziwego 

Boga (1 Krl 18,20-40) 

 wskazuje, co pogłębia wiarę w 

Boga, a co ją niszczy 

wymienia zadania Jeremiasza 

dane mu przez Boga 

wymienia cechy dojrzałej wiary 

 

określa sytuacje współczesnych 

zniewoleń człowieka 

podaje cechy dobrego przewodnika 

(mentora) 

 podaje przykłady współczesnych 

postaci godnych naśladowania 

wymienia owoce i trudności trwania 

w wierze na przykładzie proroka 

Daniela i św. Piotra 

 podaje przykłady błędnych 

wyobrażeń o Bogu 

określa praktyki przeciwne wierze w 

Boga (zabobon, bałwochwalstwo, 

wróżbiarstwo, magia) 

 wskazuje, co jest źródłem 

bałwochwalstwa i czarów 

charakteryzuje konsekwencję 

Jeremiasza w głoszeniu Bożego 

słowa mimo porażek ze strony 

narodu 

 podaje, w jaki sposób dba o rozwój 

swojej wiary 

 

wskazuje problemy, które powierza 

Bogu w ufnej modlitwie 

wyjaśnia biblijne znaczenie zmiany 

imienia 

 uzasadnia konieczność 

samodyscypliny i pracy nad sobą 

charakteryzuje postawę Mojżesza 

względem Boga i ludu izraelskiego 

 uzasadnia potrzebę nadziei i zaufania 

Bogu w przezwyciężaniu duchowych 

zniewoleń (złe przyzwyczajenia, 

nałogi) 

charakteryzuje misję Jozuego 

 uzasadnia potrzebę posiadania 

doradcy w podejmowaniu dobrych 

decyzji 

opowiada, co pomogło prorokowi 

Danielowi trwać nieugięcie przy 

Bogu, 

 charakteryzuje podobieństwa 

(różnice) w postawie wiary proroka 

Daniela, św. Piotra i własnej 

potrafi odnieść doświadczenie 

wiary Mojżesza do swoich 

życiowych planów i 

oczekiwań  

wskazuje, w jaki sposób 

naśladuje postawę Mojżesza 

we własnym życiu 

wskazuje, w jakich sytuacjach 

stara się być dobrym 

przykładem dla innych 

uzasadnia potrzebę ciągłego 

wyjaśniania rodzących się 

wątpliwości religijnych 

referuje, w jaki sposób szuka 

kompetentnych osób i 

odpowiedzi na rodzące się w 

nim pytania 

wyjaśnia, na czym polega 

niebezpieczeństwo 

praktykowania magii i 

spirytyzmu 

 właściwie ocenia 

rzeczywistość, nazywając zło 

złem, a dobro dobrem 
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charakteryzuje religijność narodu 

wybranego w czasach Eliasza 

 uzasadnia, że Bóg jest prawdziwym 

Bogiem, który działa i wyzwala 

człowieka 

omawia wątpliwości Jeremiasza wobec 

powołania go przez Boga (Jer 1,6-7) 

 opowiada dialog Jeremiasza z Bogiem 

(Jr 20) 

 uzasadnia, że człowiek wypowiadając 

przed Bogiem swoje wątpliwości, 

nawiązuje z Nim głębszą relację 

omawia, w jaki sposób stara się 

podtrzymywać i pogłębiać bliską 

relację z Chrystusem 

wyjaśnia, że trudności w wierze 

są elementem procesu 

rozwoju wiary i mogą stać się 

pomocą w pogłębieniu relacji 

z Bogiem 

 wyjaśnia proces rozwoju wiary 

 

określa różnicę między pojęciami 

święty i błogosławiony, 

kanonizacja i beatyfikacja 

podaje datę świąt Bożego 

Narodzenia i jej genezę 

 wskazuje teksty biblijne mówiące 

o Bożym Narodzeniu 

wymienia współczesnych polskich 

świętych i błogosławionych 

wyjaśnia, że świętość osiąga się przez 

naśladowanie Jezusa (Mk 8,34-35) 

wymienia znaki i obrzędy wigilijne 

wymienia osoby, dla których może 

być „gwiazdą” prowadzącą do 

Jezusa 

charakteryzuje życie wybranego 

świętego lub błogosławionego w 

kontekście jego pójścia za Jezusem 

 zna swojego patrona, patrona parafii i 

Polski 

charakteryzuje chrześcijański wymiar 

świąt Bożego Narodzenia 

podaje przykłady sytuacji, gdy 

stara się żyć duchem 

Ewangelii na co dzień 

omawia, w jaki sposób realizuje 

powszechne powołanie do 

świętości w swoim życiu 

krytycznie ocenia przejawy 

komercjalizacji świąt Bożego 

Narodzenia 

w miarę 

możliwośc

i angażuje 

się w 

przygotow

anie 

Orszaku 

Trzech 

Króli i 
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opowiada o pokłonie Mędrców 

(Mt 2,1-12) 

 wymienia znaki i osoby, które 

prowadzą go do Jezusa 

  wyjaśnia znaczenie znaków i 

obrzędów wigilijnych 

opisuje rolę gwiazdy w dotarciu 

Mędrców do Betlejem 

 wyjaśnia znaczenie napisu K+M+B 

robionego kredą na drzwiach 

domów (Christus mansionem 

benedicat) 

określa, w jaki sposób wyraża 

radość i dziękczynienie Bogu 

za przyjście Zbawiciela 

opowiada o nowej tradycji 

Orszaków Trzech Króli 

uzasadnia, że współczesne 

Betlejem to każda Msza 

Święta 

bierze w 

nim udział 

 

    

definiuje pojęcie Kościoła 

domowego 

wymienia praktyki religijne 

chrześcijanina 

 podaje przykłady modlitw z 

wczesnego dzieciństwa 

oraz teksty, którymi modli 

się obecnie 

określa, że obowiązkiem 

rodziny jest zapewnienie 

troskliwej opieki, również 

duchowej, nad chorymi i 

starszymi jej członkami 

wymienia okresy roku 

liturgicznego 

wskazuje elementy Kościoła 

domowego możliwe do realizacji we 

własnej rodzinie 

wymienia różnice w pojmowaniu Boga 

przez małe dziecko i gimnazjalistę 

 wskazuje różnice między 

wychowaniem religijnym a świeckim 

określa wartość i sens cierpienia 

wymienia posługi (pielęgnacyjne, 

medyczne i duchowe) świadczone 

wobec osób chorych i starszych 

 wymienia instytucje wspierające 

rodzinę w wypełnianiu jej obowiązku 

charakteryzuje rodzinę chrześcijańską 

jako Kościół domowy 

omawia przeszkody, utrudniające 

religijne wychowanie 

 charakteryzuje zmiany w modlitwie 

młodego człowieka 

charakteryzuje sposób życia człowieka 

o religijnym wychowaniu 

uzasadnia obowiązek opieki nad 

chorymi i starszymi członkami rodziny 

 układa modlitwę w intencji chorych 

charakteryzuje poszczególne okresy 

liturgiczne w oparciu o KKK 

opisuje zadania 

poszczególnych członków 

rodziny w realizowaniu idei 

Kościoła domowego 

charakteryzuje rozwój obrazu 

Boga od dzieciństwa do lat 

młodzieńczych 

uzasadnia wartość i potrzebę 

chrześcijańskiego 

wychowania 

potrafi wykonać podstawowe 

czynności pielęgnacyjne, 

udzielić pierwszej pomocy, 

wezwać pogotowie i kapłana 

referuje, w 

jaki 

sposób 

podejmuj

e starania, 

by 

realizowa

ć w swej 

rodzinie 

ideę 

Kościoła 

domoweg

o 

opowiada, 

jak 

angażuje 

się w 

działalnoś
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 wymienia święta nakazane 

przez Kościół i podaje ich 

daty 

podaje, że świętowanie 

niedzieli jest religijnym 

obowiązkiem chrześcijanina 

wymienia okoliczności 

rodzinnych spotkań 

 podaje daty najważniejszych 

rodzinnych uroczystości 

(rocznice, imieniny…) 

podaje treść i godzinę 

wspólnego odmawiania 

Apelu Jasnogórskiego 

wymienia modlitwy, których 

nauczył się w rodzinie 

podaje przykłady 

świadczenia o Chrystusie w 

ramach rodziny 

podaje, z jakich okazji ludzie 

przychodzą do kościoła 

 wymienia ważne 

wydarzenia, które 

przeżywał w kościele 

wobec osób chorych i starszych i wie, 

jak się z nimi skontaktować 

wymienia święta, które nie posiadają 

stałej daty 

uzasadnia przekonanie o potrzebie 

świętowania dni świątecznych 

wymienia elementy chrześcijańskiego 

świętowania niedzieli 

wymienia chrześcijańskie elementy 

świętowania (Msza Święta, wspólna 

modlitwa, obecność kapłana, 

rocznicowa pielgrzymka…) 

mówi (śpiewa) z pamięci Apel 

Jasnogórski 

podaje różne określenia modlitwy 

wymienia możliwości rodzinnego 

świadczenia o Chrystusie wobec 

innych ludzi 

daje świadectwo uczestnictwa w 

Mszach Świętych zamawianych przez 

rodzinę, przyjaciół, sąsiadów, klasę… 

 

 interpretuje schemat roku 

liturgicznego 

 przyporządkowuje poszczególnym 

okresom roku liturgicznego właściwe 

im obrzędy liturgiczne i 

paraliturgiczne 

uzasadnia przekonanie o potrzebie 

zachowania tradycji związanych z 

poszczególnymi okresami roku 

liturgicznego 

na podstawie wybranych tekstów 

biblijnych wyjaśnia, że niedziela jest 

dla chrześcijanina dniem świętym 

 uzasadnia, że robienie zakupów w 

niedzielę jest naruszeniem Bożego 

przykazania 

uzasadnia potrzebę wspólnego 

świętowania 

 układa plan świętowania rodzinnej 

uroczystości, uwzględniając jej 

chrześcijański charakter 

omawia historię cudownego obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej 

omawia, w jaki sposób troszczy 

się o sferę duchową osób 

chorych i starszych w swojej 

rodzinie 

interpretuje wybrane teksty 

liturgiczne związane z 

poszczególnymi okresami i 

świętami 

krytycznie ocenia przypadki 

naruszania prawa do 

niedzielnego odpoczynku 

podaje, w jaki sposób dba o 

chrześcijański wymiar 

świętowania niedzieli 

w ufnej modlitwie powierza 

Bogu swoich bliskich, 

szczególnie w dni, które są 

dla nich ważne 

uzasadnia wartość 

modlitewnej jedności w 

godzinie Apelu 

podaje, w jaki sposób zachęca 

bliskich do wspólnego 

odmawiania Apelu 

ć grup 

religijnych 

na terenie 

swojej 

parafii 

oraz 

zachęca 

do tego 

rodziców i 

rodzeństw

o 

aktywnie 

włącza się 

w 

przygotow

anie 

uroczysto

ści i 

okazjonal

nych 

imprez na 

terenie 

kościoła 

(dekoracje

, żłóbek, 

Grób 

Pański, 

ołtarze na 

Boże 

Ciało, 
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  wyjaśnia znaczenie jasnogórskiego 

sanktuarium dla Polaków 

potrafi odnaleźć na odbiorniku 

radiowym stacje transmitujące Apel 

Jasnogórski 

podaje przykłady rodzin, których 

świętość budowała się na wspólnej 

modlitwie  

na podstawie tekstów biblijnych i 

nauczania Kościoła uzasadnia 

konieczność apostolskiego 

zaangażowania chrześcijańskich 

rodzin 

interpretuje teksty biblijne, mówiące o 

Kościele jako „domu duchowym” 

 charakteryzuje rolę Kościoła i 

znaczenie kościoła materialnego w 

życiu swojej rodziny 

 

omawia propozycje 

zorganizowania wspólnej 

modlitwy w swojej rodzinie 

uzasadnia potrzebę więzi z 

kościołem parafialnym oraz 

troski o jego stan materialny 

i wystrój 

 

festyny 

itp.) 

 

określa, czym jest i jak się 

wyraża patriotyzm 

 wymienia najważniejsze 

wydarzenia z historii 

podaje przykłady naszych narodowych 

bohaterów 

przedstawia motywy osobiste i 

polityczne przyjęcia chrztu przez 

Mieszka I 

charakteryzuje wartości, dla których 

Polacy oddawali życie 

 uzasadnia religijną wartość miłości 

Ojczyzny 

podaje, w jaki sposób 

wzmacnia poczucie polskości 

w codziennym życiu 

uzasadnia znaczenie 

obchodów Tysiąclecia Chrztu 

Polski i zjazdu w Gnieźnie dla 

samodzielni

e 

poszukuje 

źródeł dla 

lepszego 

zrozumien



 

42 
 

Polski, z których możemy 

być dumni 

podaje datę chrztu Mieszka I 

oraz imię jego żony 

wymienia pierwsze 

biskupstwa na ziemiach 

polskich 

 prezentuje życie i 

działalność misyjną św. 

Wojciecha 

podaje fakty z życia św. 

Stanisława i datę jego 

śmierci 

 relacjonuje wpływ 

męczeńskiej śmierci św. 

Stanisława na późniejsze 

zjednoczenie kraju 

podaje fakty z życia św. 

Jadwigi Królowej 

podaje przykłady 

nietolerancji religijnej w 

szesnastowiecznej Europie 

 wymienia różne wyznania w 

ówczesnej Polsce 

podaje datę liturgicznej uroczystości 

św. Wojciecha 

prezentuje postawę patriotyzmu i 

szacunku dla historii ojczystej 

podaje datę liturgicznego wspomnienia 

św. Stanisława 

omawia, w jaki sposób stara się 

naśladować męstwo i 

bezkompromisowość św. Stanisława 

w walce ze złem 

wymienia zasługi św. Jadwigi dla 

chrześcijaństwa 

podaje datę jej wspomnienia 

liturgicznego 

podaje, w jaki sposób wyraża troskę o 

rozwój swojej wiary 

wymienia dokumenty dotyczące 

tolerancji religijnej w Polsce 

wyraża szacunek względem ludzi 

innych wyznań 

 przejawia postawę tolerancji wobec 

wyznawców innej wiary 

wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla 

dalszych jej dziejów 

 uzasadnia doniosłość zjazdu 

gnieźnieńskiego 

charakteryzuje konflikt pomiędzy 

biskupem Stanisławem a królem 

Bolesławem Śmiałym 

 wyjaśnia rozbieżności w historycznych 

ocenach tego konfliktu 

charakteryzuje rolę królowej Jadwigi w 

krzewieniu wiary chrześcijańskiej 

ukazuje wartość tolerancji religijnej 

 wyjaśnia, dlaczego Polskę w XVI-XVIII 

w. nazywano „azylem heretyków” 

 opisuje przejawy tolerancji religijnej w 

Polsce na przestrzeni wieków 

charakteryzuje podobieństwa i różnice 

między Kościołem rzymskokatolickim 

a greckokatolickim 

określa stosunek duchowieństwa 

polskiego do walk 

narodowowyzwoleńczych 

budowania zjednoczonej 

Europy 

uzasadnia, dlaczego św. 

Stanisław należy do 

głównych patronów Polski  

podaje przykłady sytuacji, w 

których staje w obronie 

pokrzywdzonych 

podaje, w jaki sposób wyraża 

odpowiedzialność za 

szerzenie wiary 

charakteryzuje działania 

głównych postaci szerzących 

ideę tolerancji 

określa, w jaki sposób 

angażuje się w poznawanie i 

pogłębianie swojej wiary 

opisuje prześladowanie unitów 

na przestrzeni wieków (akcje 

rusyfikacyjne, dekrety carskie 

z 1839 r. i 1874 r., więzienie 

kapłanów, przymus do 

przechodzenia na 

prawosławie) 

ia 

wydarzeń 

sprzed 

tysiąca lat 

oraz ich 

znaczenia 

dla 

współczes

ności i 

referuje 

owoce 

swych 

poszukiwa

ń 

włącza się w 

przygotow

anie 

religijnej 

oprawy 

ważnych 

wydarzeń 

rodzinnyc

h, 

szkolnych, 

patriotycz

nych 

podaje, w 

jaki 

sposób 
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wymienia przyczyny i skutki 

zawarcia unii w Brześciu w 

1516 r. 

omawia przyczyny i przebieg 

powstania 

machabejskiego, 

 podaje przykłady 

męczeństwa za wiarę i 

Ojczyznę 

 wymienia bohaterów, 

którzy uratowali Polskę i 

jej wiarę 

podaje fakty i wydarzenia 

potwierdzające obecność 

Kościoła w życiu narodu 

wymienia najważniejsze 

fakty z życia bł. Jana Pawła 

II i ks. Jerzego Popiełuszki, 

wymienia chrześcijańskie 

tradycje dotyczące życia 

rodzinnego i społeczno-

narodowego 

 

podaje główne fakty z życia św. 

Andrzeja Boboli 

 wymienia przyczyny prześladowania 

Kościoła unickiego 

podaje fakty z działalności Kościoła w 

czasach niewoli narodowej 

 wymienia nazwiska księży 

zaangażowanych w walki narodowo-

wyzwoleńcze oraz w działalność 

społeczno-kulturalną 

wyraża szacunek wobec tych, którzy 

poświęcili życie, abyśmy mogli żyć w 

wolnym kraju 

 wyraża szacunek dla ludzi walczących 

w obronie swej wiary i ojczyzny 

określa rolę, jaką Kościół odegrał w 

najnowszych dziejach Polski 

wyraża szacunek dla ofiary z życia 

złożonej za Chrystusa i rodaków 

określa formy kultu bł. Jana Pawła II i 

ks. Jerzego Popiełuszki 

 charakteryzuje działalność społeczno-

kulturalną Kościoła w czasach niewoli 

narodowej 

charakteryzuje postawę kard. 

Wyszyńskiego wobec Ojczyzny 

 opisuje przykłady obecności Kościoła w 

dziejach narodu polskiego 

charakteryzuje zasługi bł. Jana Pawła II i 

ks. Jerzego Popiełuszki wobec 

Ojczyzny 

 charakteryzuje wartość kultu polskich 

świętych dla kształtowania 

osobistych i narodowych postaw 

Polaków 

uzasadnia, że przywiązanie do 

chrześcijańskich tradycji pozwoliło 

Polakom przetrwać najtrudniejsze 

doświadczenia dziejowe 

 

podaje, w jaki sposób troszczy 

się o jedność w swoim 

środowisku 

układa modlitwę, w której 

dziękuje Bogu za dar 

wolności i przynależność do 

Kościoła 

 uzasadnia wartość 

męczeństwa za wiarę 

 wyjaśnia, dlaczego 

bohaterowie mogą uratować 

naród i jego wiarę 

uzasadnia, że chrześcijanin w 

każdym czasie jest wezwany 

do dawania świadectwa 

uzasadnia potrzebę duchowej 

więzi ze świętymi 

podaje, w jaki sposób dba o 

zachowanie w swojej 

rodzinie i klasie 

chrześcijańskich tradycji 

 

angażuje 

się w 

szerzenie 

kultu 

polskich 

świętych 
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podaje, w jaki sposób korzysta z ich 

orędownictwa u Boga i stara się 

naśladować ich cnoty 

podaje przykłady pielęgnowania 

chrześcijańskich tradycji przez 

Polaków w różnych okolicznościach 

dziejowych 

 omawia znaczenie zwyczajów, 

obrzędów 

 

 

definiuje pojęcie uczciwości 

 podaje, że uczciwość jest 

warunkiem spokojnego 

sumienia 

definiuje pojęcia: obmowa, 

oszczerstwo, 

krzywoprzysięstwo, 

wiarołomstwo 

określa, czym są uczucia 

 wymienia najważniejsze 

uczucia 

wymienia, co można stracić przez 

nieuczciwość 

kieruje się uczciwością w relacjach z 

innymi 

podaje przykłady sytuacji, w których 

trzeba bronić prawdy i o nią walczyć, 

oraz ludzi, którzy zapłacili za taką 

postawę cenę wolności, a nawet życia 

określa, w jaki sposób stara się poznać 

świat własnych uczuć oraz jak pracuje 

nad ich rozwojem 

wyjaśnia, że człowiek uczciwy cieszy się 

dobrą opinią i budzi zaufanie u innych 

wskazuje okoliczności, gdzie ceniona 

jest uczciwość 

 uzasadnia, dlaczego warto być 

uczciwym 

charakteryzuje relacje międzyludzkie 

(w rodzinie, szkole, grupie 

koleżeńskiej) oparte na prawdzie 

 uzasadnia religijną i społeczną wartość 

mówienia prawdy i dotrzymywania 

danego słowa 

uzasadnia, dlaczego człowiek 

uczciwy zasługuje na 

szacunek 

analizuje wpływ nieuczciwości 

na życie religijne człowieka 

analizuje wpływ 

krzywoprzysięstwa i 

wiarołomstwa na życie 

religijne człowieka 

uzasadnia przekonanie, że Bóg 

jest po stronie tych, którzy 

mówią prawdę i nią żyją 

opisuje 

sytuacje, 

w których 

stara się 

pokojowo 

rozwiązyw

ać 

konflikty 

rodzinne i 

koleżeński

e  

opowiada, 

w jaki 

sposób 

inspiruje 
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podaje przykłady sytuacji, w 

których należy 

wypowiedzieć słowa 

krytyki 

podaje przykłady 

autorytetów związanych z 

pełnieniem jakiejś funkcji 

czy roli społecznej 

wymienia przyczyny 

konfliktów i sposoby 

zapobiegania im na 

podstawie Jk 3,13-18 

 wymienia najczęstsze 

przyczyny konfliktów 

występujących w 

środowisku szkolnym i 

rodzinnym 

określa istotę prawdziwej 

wolności 

definiuje pojęcia: tolerancja, 

akceptacja, miłość 

chrześcijańska 

podaje treść Bożych 

przykazań odnoszących się 

określa, czym różni się krytyka od 

krytykanctwa 

wymienia uznawane przez siebie 

autorytety 

 wskazuje, dla kogo (i w jakich 

dziedzinach) sam może być 

autorytetem 

podaje przykłady pozytywnego 

rozwiązywania konfliktów 

podaje przykłady nadużywania 

wolności  

podaje przykłady zwyciężania zła 

dobrem w codziennym życiu 

wymienia najczęstsze problemy 

młodych ludzi związane z 

przeżywaniem własnej seksualności 

wymienia cechy prawidłowego i 

nieprawidłowego wypoczynku 

charakteryzuje zmienność nastroju i 

uczuć jako prawidłowość związaną z 

wiekiem dojrzewania 

 uzasadnia potrzebę uświadamiania 

sobie i rozpoznawania przeżywanych 

aktualnie uczuć 

uzasadnia potrzebę krytycznych 

wypowiedzi 

charakteryzuje sposób wyrażania 

krytycznych uwag  

uzasadnia konieczność uznawania 

określonych autorytetów 

 charakteryzuje powody krytyki i 

odrzucania autorytetów 

wyjaśnia, na czym polega umiejętność 

słuchania innych 

uzasadnia, że do właściwego 

korzystania z wolności potrzebna jest 

odpowiedzialność 

 wyjaśnia, czym samowola różni się od 

wolności  

omawia granice tolerancji w świetle 

Chrystusowej nauki o zgorszeniu i 

wyjaśnia, w jaki sposób 

przeżywane emocje mogą 

wpływać na nasze relacje i 

podejmowane przez nas 

decyzje 

 wskazuje sposoby radzenia 

sobie z problemem 

zmienności uczuć, by nie 

utrudniały one relacji z 

innymi ludźmi 

zwracając innym uwagę, czyni to 

taktownie, z zachowaniem 

szacunku dla rozmówcy 

 z uwagą wysłuchuje i 

przyjmuje od innych słowa 

krytyki 

formułuje kryteria uznania 

kogoś za autorytet 

podaje, w jaki sposób stara się 

być autorytetem dla innych 

podaje przykłady sytuacji, gdy 

odpowiedzialnie korzysta z 

wolności 

dokonuje krytycznej oceny źle 

rozumianej tolerancji 

rodzinę i 

kolegów 

do 

efektywne

go 

zagospod

arowania 

wolnych 

chwil 
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do sfery seksualnej 

człowieka 

wymienia możliwości 

zagospodarowania 

wolnego czasu 

 

wezwań do miłości również 

nieprzyjaciół 

podaje przykłady sytuacji, gdy 

sprzeciwia się nietolerancji oraz 

tolerancji źle rozumianej  

uzasadnia potrzebę panowania umysłu 

i woli nad budzącymi się uczuciami i 

zmysłami, 

 wyjaśnia, że nie wszystko, co 

przyjemne, jest dobre 

wyjaśnia znaczenie czasu wolnego i 

dobrej jego organizacji dla ludzkiego 

rozwoju 

 

(akceptowanie zła, 

hołdowanie ludzkiej słabości 

czy skłonnościom do złego) 

uzasadnia, że wymagania 

chrześcijańskiej etyki 

seksualnej mają na celu 

prawidłowy rozwój 

człowieka, szczególnie w 

sferze emocjonalnej i 

duchowej 

określa, w jaki sposób 

podejmuje pracę nad sobą w 

dziedzinie opanowania 

pożądliwości i kontroli 

swoich pragnień 

podaje, w jaki sposób dba o 

dobrą organizację czasu 

wolnego w ciągu dnia 

omawia, co to jest pokusa 

 podaje kryteria ważności 

sakramentu pokuty i 

pojednania oraz akty 

penitenta 

wymienia okresy i dni pokuty w ciągu 

roku liturgicznego i omawia sposoby 

ich przeżywania 

wymienia znaki i symbole liturgii 

paschalnej 

interpretuje perykopę o kuszeniu Pana 

Jezusa (Łk 4,1-13) 

 wyjaśnia, na czym polega właściwie 

przeprowadzony rachunek sumienia 

według kryteriów jakościowych i 

ilościowych 

podaje, w jaki sposób 

przygotowuje się do 

spowiedzi rekolekcyjnej 

wyjaśnia, na czym polega post 

ścisły oraz kiedy i kogo 

obowiązuje 
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określa, na czym polegał 

grzech pierworodny i 

wymienia jego skutki 

definiuje pojęcie 

ewangelizacja 

 

 wyjaśnia, że przez mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie Pan Jezus pokonał 

grzech, szatana i śmierć 

określa istotę nowej ewangelizacji jako 

pogłębienie i umocnienie osobowej 

relacji z Jezusem 

 podaje prawdę, że pierwszym 

„odbiorcą” nowej ewangelizacji jest 

rodzina 

 

 wyjaśnia, na czym polega dobre 

przygotowanie do spowiedzi 

określa, w jaki sposób wynagradza za 

swoje grzechy Bogu i bliźniemu 

uzasadnia, że przez swoje 

zmartwychwstanie Chrystus pokonał 

grzech pierworodny, ale w naszym 

życiu pozostały jego skutki 

 charakteryzuje skutki grzechu 

pierworodnego w swoim życiu 

wyjaśnia, że od czasów Pięćdziesiątnicy 

Duch Święty umacnia Kościół w dziele 

ewangelizacji 

 omawia sposoby ewangelizacji w 

rodzinie (wspólna modlitwa, 

rozważanie Bożego słowa, rozmowa 

na temat związku życia z wiarą, udział 

rodziny w praktykach religijnych) 

wyjaśnia znaczenie znaków i 

symboli liturgii paschalnej 

 omawia chrześcijańskie 

świętowanie Wielkanocy 

określa, w jaki sposób wyraża 

wiarę w zmartwychwstanie 

Chrystusa 

wyjaśnia, dlaczego 

odpowiedzialni za 

ewangelizację są wszyscy 

członkowie rodziny, a 

szczególnie rodzice 

podaje przykłady okoliczności, 

gdy rozmawia o sprawach 

wiary w swojej rodzinie 
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WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY – PROPOZYCJA 

KLASA VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 
Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte 

w rozkładzie materiału i planie wynikowym zintegrowanym z serią Podróże w czasie. Zestaw ten to jedynie propozycja. Nauczyciel może wykorzystać 

przedstawiony podział wymagań w swojej pracy dydaktycznej lub zmodyfikować go tak, by w pełni odpowiadał on specyfice klasy i indywidualnym 

możliwościom uczniów, z którymi pracuje. 

 

 

TEMAT LEKCJI 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 

Poziom konieczny  
ocena dopuszczająca 

Poziom podstawowy  
ocena dostateczna 

Poziom rozszerzający  
ocena dobra 

Poziom dopełniający 
ocena bardzo dobra 

Poziom wykraczający  
ocena celująca 

1.  
Wybuch  
II wojny 
światowej 

Uczeń zna: 
• datę: 1 IX 1939 
• żądania Hitlera 

wobec Polski 
• cele wojny Niemiec 

przeciw Polsce 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
wybuchu II wojny 
światowej 

Uczeń zna: 
• treść paktu 

Ribbentrop−Mołotow 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: pakt 

Ribbentrop–Mołotow 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

odmowy polskich 
polityków wobec 
żądań niemieckich 

Uczeń zna: 
• daty: III 1939, 

23 VIII 1939 
 
Uczeń rozumie: 
• cele działań Hitlera 

i Stalina 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

międzynarodowe 
położenie Polski 
latem 1939 

Uczeń potrafi: 
• dostrzec związek 

między charakterem 
działań zbrojnych 
a celami wojennymi 
sformułowanymi 
przez Hitlera 

 

Uczeń rozumie: 
• motywy działań 

i poglądów 
politycznych różnych 
państw europejskich 
przed wybuchem 
II wojny światowej 

 
Uczeń potrafi: 
• porównać stosunek 

sił armii polskiej 
i niemieckiej 
w początkowej fazie 
wojny obronnej 
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2.  
Wojna  
obronna  
Polski 

Uczeń zna: 
• daty: 1 IX – 5 X 

1939, 17 IX 1939 
 
 

Uczeń rozumie: 
• pojęcie: wojna 

obronna (kampania 
wrześniowa) 

 
 
Uczeń potrafi: 
• podać przykłady 

zbrodni 
dokonywanych 
przez wojska 
niemieckie 
w Polsce 

• wskazać na mapie 
podział ziem 
polskich między 
Trzecią Rzeszę 
a ZSRR 

 

Uczeń zna: 
• daty: 3 IX 1939, 

28 IX 1939, 5 X 1939 
• daty kolejnych etapów 

wojny obronnej 
• postać: majora 

Henryka Sucharskiego 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: wojna 

błyskawiczna, wojna 
totalna, „dziwna 
wojna” 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić cele 

działania Niemców 
w Polsce podczas 
wojny obronnej 

• wyjaśnić postawę 
Francji i Anglii 
podczas wojny 
obronnej 

 

Uczeń zna: 
• daty najważniejszych 

starć i bitew wojny 
obronnej 

• postacie: kapitana 
Władysława Raginisa, 
generała Tadeusza 
Kutrzeby, generała 
Franciszka Kleeberga 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: czwarty 

rozbiór Polski 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić na 

wybranych 
przykładach, 
na czym polegała 
bohaterska postawa 
żołnierza polskiego 
w czasie wojny 
obronnej 

• wskazać na mapach 
ruchy wojsk polskich 
i niemieckich oraz 
wojsk radzieckich 
podczas wojny 
obronnej 
 
 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
i skutki najazdu 
sowieckiego 
na Polskę 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

różne postawy 
społeczeństwa 
polskiego wobec 
wojny 

• przedstawić bilans 
wojny obronnej 
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3.   
Podboje 
Stalina  
i Hitlera 

Uczeń zna: 
• daty: 10 V 1940, 

VII – X 1940, 
22 VI 1941 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: alianci, 

bitwa o Anglię, 
NKWD 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

najważniejsze 
wydarzenia 
związane 
z działaniami 
zbrojnymi w Europie 
Zachodniej w 1940 r. 

• wskazać czynnik, 
który doprowadził 
do zakończenia 
wojny błyskawicznej 
na wschodzie 

 

Uczeń zna: 
• datę: IV 1940 
• etapy ekspansji 

Stalina w Europie 
Wschodniej 

• etapy ekspansji 
Hitlera w Europie 
Zachodniej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

podział Francji 
dokonany przez 
Hitlera 

• przedstawić straty 
poniesione przez 
ZSRR w pierwszych 
miesiącach wojny 
z Trzecią Rzeszą 

• wskazać na mapie 
państwa 
współpracujące 
z Trzecią Rzeszą oraz 
tereny zajęte przez 
Niemców 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uczeń zna: 
• daty: XI 1939 – 

III 1940, VI 1940, 
IV 1941, 22 VI 1940 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: wojna 

zimowa, linia 
Maginota 

• przyczyny sukcesów 
militarnych Stalina 
i Hitlera na przełomie 
1939 i 1940 r. 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

relacje między Trzecią 
Rzeszą i ZSRR 
w latach 1939–1941 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

wojny zimowej 
• przedstawić przebieg 

agresji Trzeciej 
Rzeszy na Danię 
i Norwegię, na 
Francję i na Wielką 
Brytanię oraz na 
Związek Radziecki 

• wskazać na mapie 
zmiany terytorialne 
po wojnie zimowej 

 

Uczeń potrafi: 
• opowiedzieć 

o działaniach 
zbrojnych podjętych 
przez Włochy 
Mussoliniego 
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4.  
W okupowanej 
Europie 

Uczeń zna: 
• poglądy Hitlera 

na temat Słowian 
i Żydów 

• miejsca, w których 
powstały największe 
obozy zagłady 
na ziemiach polskich 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: getto, 

eksterminacja, 
obóz zagłady, 
Szoah (Holokaust) 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić widoczne 

na zachodzie 
Europy przejawy 
walki z okupantem 
i współpracy z nim 
podczas wojny 

 

Uczeń zna: 
• główne założenia 

ideologii nazizmu 
dotyczące podziału 
ludzkości na rasy 

• przyczyny wybuchu 
powstania w getcie 
warszawskim 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: Porajmos 
• na czym polegało 

tzw. „ostateczne 
rozwiązanie kwestii 
żydowskiej” 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić politykę 

nazistów wobec 
ludności żydowskiej 
w pierwszym 
okresie wojny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• daty: 1942, 19 IV 1943 
• postać: Anny Frank 
• przyczyny, które 

zadecydowały 
o wykorzystaniu ziem 
polskich jako miejsca 
eksterminacji Żydów 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: rząd 

kolaboracyjny 
 
 
Uczeń potrafi: 
• dostrzec różnice 

w położeniu ludności 
w okupowanej 
Europie Zachodniej 
i Wschodniej 

• wyjaśnić, jak 
funkcjonowała 
machina zagłady 
Żydów stworzona 
przez Niemców 

 

Uczeń rozumie: 
• pojęcie: Żydowska 

Organizacja Bojowa 
(ŻOB) 

• znaczenie 
stwierdzenia, 
że uczestnicy 
powstania chcieli 
„wybrać sposób 
umierania” 

 
 
Uczeń potrafi: 
• opisać politykę 

Trzeciej Rzeszy 
na ziemiach 
okupowanych 

• przedstawić 
przebieg powstania 
w getcie 
warszawskim 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

położenie ludności 
w okupowanej 
Europie Zachodniej 
i Europie Wschodniej 

• wymienić widoczne 
na wschodzie Europy 
przejawy walki 
z okupantem 
i współpracy z nim 
podczas wojny 

• opowiedzieć 
o zagładzie Romów 
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5.  
Wielka 
koalicja 

Uczeń zna: 
• datę: 7 XII 1941 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: wielka 

koalicja 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić 

najważniejsze 
państwa wchodzące 
w skład wielkiej 
koalicji 

 

Uczeń zna: 
• ramy chronologiczne 

bitwy o Atlantyk 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: bitwa 

o Atlantyk, konwój, 
„wilcze stado”, U-Boot 

• znaczenie japońskiego 
ataku na Pearl Harbor 
dla przebiegu II wojny 
światowej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

miejsca 
przełomowych walk 
na froncie 
wschodnim 

 

Uczeń zna: 
• datę: II 1943 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: blokada 

Leningradu 
• znaczenie bitwy 

o Atlantyk dla 
przebiegu II wojny 
światowej 

• znaczenie walk 
pod Leningradem, 
Stalingradem 
i Kurskiem 
dla przebiegu 
II wojny światowej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• opisać wygląd  

U-Boota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• okoliczności 

zawiązania wielkiej 
koalicji 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

przebieg działań 
zbrojnych 
na froncie 
wschodnim 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

najważniejsze 
informacje dotyczące 
przebiegu bitwy 
o Atlantyk 
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6.  
Zwycięstwo 
aliantów 

Uczeń zna: 
• daty: 6 VI 1944, 

8 V 1945, 6 VIII  
i 9 VIII 1945, 
2 IX 1945 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: 

bezwarunkowa 
kapitulacja 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać Monte 

Cassino na mapie 
• wyjaśnić, dlaczego 

Amerykanie 
zdecydowali się 
zrzucić bomby 
atomowe na Japonię 

 

Uczeń zna: 
• czynniki, które 

zadecydowały o klęsce 
Trzeciej Rzeszy 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: kamikadze 
• znaczenie lądowania 

aliantów w Normandii 
dla dalszych działań 
zbrojnych w Europie 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić 

okoliczności, w jakich 
doszło do klęski 
Trzeciej Rzeszy 

• dostrzec 
konsekwencje użycia 
broni atomowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• daty: IX 1943, V 1944 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: desant, 

„żabie skoki” 
• znaczenie zwycięstwa 

w bitwie pod Monte 
Cassino dla dalszych 
działań zbrojnych 
w Europie 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

walk pod Monte 
Cassino 

Uczeń potrafi: 
• wyrazić opinię 

na temat decyzji 
o wykorzystaniu 
broni atomowej 

• przedstawić 
wydarzenia na 
froncie zachodnim 
w 1944 r. 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

walk we Włoszech 
• przedstawić 

przebieg działań 
zbrojnych w Azji 
w latach 1941–1945 
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7.  
Decyzje  
wielkich 
mocarstw 

Uczeń zna: 
• postać: Franklina 

Delano Roosevelta 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: wielka 

trójka 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać państwa, 

które poniosły 
największe straty 
osobowe podczas 
II wojny światowej 

 

Uczeń zna: 
• najważniejsze cele 

polityki wielkich 
mocarstw 
uczestniczących  
w II wojnie światowej 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: Karta 

atlantycka 
 
 
Uczeń potrafi: 
• dostrzec sprzeczność 

interesów aliantów 
• przedstawić skutki 

militarne, społeczne 
i gospodarcze II wojny 
światowej 

 
 

Uczeń zna: 
• daty: VIII 1941,   

XI – XII 1943, II 1945 
• postanowienia Karty 

atlantyckiej 
• postanowienia 

konferencji 
w Teheranie 
i konferencji 
jałtańskiej 

• cele konferencji 
jałtańskiej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności, w jakich 
doszło do konferencji 
w Jałcie 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

założenia polityki 
przywódców ZSRR 
i Stanów 
Zjednoczonych 

• przedstawić 
okoliczności, w jakich 
doszło do podpisania 
Karty Atlantyckiej 
i konferencji 
w Teheranie 

Uczeń rozumie: 
• znaczenie decyzji 

podjętych na 
konferencji jałtańskiej 
dla losów państw 
i narodów Europy 
Wschodniej 

 

Europa i świat 
podczas II wojny 
światowej (lekcja 
powtórzeniowa) 
 

 
 
 
 
 
 

    

Sprawdzian 
wiadomości 
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8.  
Polska  
pod okupacją 

Uczeń zna: 
• miejsca 

największych kaźni 
narodu polskiego 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Generalne 

Gubernatorstwo 
(GG), Palmiry, 
„Generalny plan 
wschodni” 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić podział 

ziem polskich 
między Trzecią 
Rzeszę i ZSRR 
po klęsce kampanii 
wrześniowej 

• wskazać na mapie 
miejsca 
największych kaźni 
narodu polskiego 
i żydowskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• postacie: Ireny 

Sendler, Jana 
i Antoniny Żabińskich 

 
 
Uczeń rozumie: 
• cele niemieckiej 

i radzieckiej polityki 
na podbitych 
ziemiach polskich 

• różnicę między 
obozem 
koncentracyjnym 
a zagłady 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić różne 

postawy 
społeczeństwa 
polskiego wobec 
Holokaustu 

Uczeń zna: 
• daty: IV 1940, VI 1940, 

1942, 1940, 1941 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: „Żegota”, 

szmuglowanie, 
Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata, 
sowietyzacja, 
deportacja 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

działalność nazistów 
w byłym niemieckim 
nazistowskim obozie 
koncentracyjnym 
i zagłady Auschwitz- 
-Birkenau 
 

 

Uczeń zna: 
• postać: Czesławy 

Kwoki 
 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić różne 

formy represji 
stosowanych wobec 
narodu polskiego na 
ziemiach wcielonych 
do Trzeciej Rzeszy, 
w Generalny 
Gubernatorstwie 
oraz na ziemiach 
okupowanych 
przez ZSRR 

• opowiedzieć 
o działalności 
Polaków ratujących 
Żydów podczas 
okupacji 

Uczeń potrafi: 
• ocenić politykę Hitlera 

i Stalina wobec narodu 
polskiego 
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9.  
Rząd  
londyński 
i Polskie 
Państwo 
Podziemne 

Uczeń zna: 
• datę: 17/18 IX 1939 
• postać: Władysława 

Sikorskiego 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Polskie 

Siły Zbrojne 
na Zachodzie, rząd 
londyński, Polskie 
Państwo Podziemne 

 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

siedziby polskiego 
rządu na 
wychodźstwie 

• wymienić różne 
przejawy 
działalności 
Polskiego Państwa 
Podziemnego 
w czasie II wojny 
światowej 

 

Uczeń zna: 
• datę: IV 1943 
• postacie: Władysława 

Raczkiewicza, 
Władysława Andersa 

• główne tezy polskiej 
polityki zagranicznej 

• nazwy politycznych 
i wojskowych 
organizacji 
wchodzących w skład 
Polskiego Państwa 
Podziemnego 
działających w kraju 
i na emigracji 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: tajne 

komplety, mały 
sabotaż, dywersja 

• związek między 
odkryciem grobów 
w Katyniu 
a zerwaniem 
stosunków 
dyplomatycznych 
między rządem 
londyńskim a ZSRR 

Uczeń zna: 
• daty: XI 1939, VI 1940, 

VII 1941, I 1942, 
II 1942, 1943 

• postanowienia układu 
Sikorski–Majski 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie:  układ 

Sikorski–Majski 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić oko- 

liczności uformowania 
się polskiego rządu 
na wychodźstwie oraz 
Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie 

• przedstawić 
okoliczności, w jakich 
doszło do podpisania 
układu Sikorski– 
–Majski 

• opowiedzieć 
o okolicznościach 
odkrycia masowych 
grobów w Katyniu 

• scharakteryzować 
różne przejawy 
działalności Polskiego 
Państwa Podziemnego 
w czasie II wojny 
światowej 

 

Uczeń zna: 
• nazwy politycznych 

organizacji 
należących do lewicy 
komunistycznej 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: państwo 

satelickie 
 
Uczeń potrafi: 
• opowiedzieć 

o realizacji 
postanowień układu 
Sikorski–Majski 

• przedstawić 
organizację Polskiego 
Państwa 
Podziemnego 
w okresie II wojny 
światowej 

• przedstawić 
działalność zbrojną 
Armii Krajowej  

 

Uczeń potrafi: 
• dostrzec czynniki, 

które miały wpływ 
na zmianę stanowiska 
Stalina wobec rządu 
londyńskiego 

• scharakteryzować 
plany Stalina wobec 
Polski 
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10.  
Postanie 
warszawskie 

Uczeń zna: 
• daty: 1 VIII 1944, 

2 X 1944 
• postać: Stanisława 

Mikołajczyka 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: godzina „W” 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

podjęcia decyzji 
o wybuchu 
powstania 
w Warszawie 

 

Uczeń zna: 
• cele akcji „Burza” 
• cele powstania 

warszawskiego 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: akcja „Burza” 
• przyczyny 

niepowodzenia akcji 
„Burza” 

• przyczyny klęski 
powstania 
warszawskiego 

 
 
Uczeń potrafi: 
• określić stosunek sił 

Niemców i Polaków 
przed wybuchem 
powstania 

• przedstawić skutki 
powstania 
warszawskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• daty: 12/13 X 1943, 

1944, 3/4 I 1944 
• postacie: Kazimierza 

Sosnkowskiego, 
Tadeusza 
Komorowskiego 
„Bora” 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić okoliczności 

powstania planu akcji 
„Burza” 

• przedstawić stosunek 
Stalina oraz aliantów 
zachodnich 
do powstania 

 

Uczeń zna: 
• nazwy wojskowych 

organizacji 
należących do lewicy 
komunistycznej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• opowiedzieć 

o przebiegu akcji 
„Burza” 

• opowiedzieć 
o przebiegu 
powstania 
warszawskiego 

• podać argumenty 
przemawiające za 
decyzją o wybuchu 
powstania i przeciw 
tej decyzji 

 
 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić proces 

formowania polskich 
sił zbrojnych 
podporządkowanych 
lewicy 
komunistycznej 

• ocenić decyzję 
o wybuchu powstania 
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11.  
Sprawa  
polska  
w czasie  
II wojny 
światowej 

Uczeń zna: 
• miejsca i daty 

najważniejszych  
bitew z udziałem 
wojsk polskich 

• decyzje konferencji 
teherańskiej 
i jałtańskiej 
w sprawie Polski 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: zbrodnia 

wołyńska 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

szlaki wędrówek 
polskich oddziałów 
i miejsca bitew 
z ich udziałem 

Uczeń zna: 
• daty: 21/22 VII 1944, 

31 XII 1944 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Polski 

Komitet Wyzwolenia 
Narodowego (PKWN), 
Manifest PKWN, Rząd  
Tymczasowy 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

• dlaczego doszło do 
zbrodni wołyńskiej 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić straty 

poniesione przez 
Polaków podczas 
zbrodni wołyńskiej 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1943–1944, 

1943,  1 I 1944,  
II 1945 

• poglądy Stalina 
i Churchilla na  
sprawę polską 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Ukraińska 

Powstańcza Armia 
(UPA), linia Curzona, 
Krajowa Rada 
Narodowa (KRN) 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić program 

polityczny lewicy 
komunistycznej 
zawarty w Manifeście 
PKWN 

• scharakteryzować 
stosunek polityków 
zachodnich do sprawy 
polskiej 

 

Uczeń zna: 
• nazwy polskich 

jednostek 
wojskowych 
biorących udział 
w walkach na 
frontach II wojny 
światowej 

 
Uczeń rozumie: 
• wpływ decyzji 

wielkich mocarstw 
na problem 
suwerenności 
państwa polskiego 

 
Uczeń potrafi: 
• opisać reakcję 

Polaków na zbrodnię 
wołyńską 

• przedstawić 
okoliczności zwołania 
konferencji 
w Teheranie 

 

Uczeń potrafi: 
• opowiedzieć o wysiłku 

zbrojnym Polaków 
podczas wojny 

• przedstawić proces 
tworzenia władzy 
politycznej na ziemiach 
polskich przez lewicę 
komunistyczną 

• wyjaśnić znaczenie 
decyzji konferencji 
jałtańskiej dla 
przyszłości państwa 
polskiego 

 

Polska podczas 
II wojny 
światowej (lekcja 
powtórzeniowa) 
 

     

Sprawdzian 
wiadomości 
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12.  
Świat  
po II wojnie 
światowej 

Uczeń zna: 
• datę: 1947–1991 
• decyzje konferencji 

poczdamskiej 
w sprawie Niemiec 
i Polski 

• najważniejsze 
postanowienia 
Powszechnej 
deklaracji praw 
człowieka 

 
 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Organizacja 

Narodów 
Zjednoczonych, 
żelazna kurtyna, 
zimna wojna 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

granicę podziału 
Europy (żelazną 
kurtynę) 

 

Uczeń zna: 
• datę: VII–VIII 1945 
• strukturę ONZ 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: 

Zgromadzenie Ogólne 
ONZ, Rada 
Bezpieczeństwa ONZ, 
demokracja ludowa 

• zasady 
funkcjonowania 
państw demokracji 
ludowej 

• związek między 
rozpadem koalicji 
antyhitlerowskiej 
a podziałem świata na 
dwa antagonistyczne 
bloki 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

zimnej wojny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• daty: VI 1945, 1948, 

1946, 1947 
• postacie: Harry’ego 

Trumana, Clementa 
Attlee 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: denazyfikacja, 

sankcje, prawo weta, 
nacjonalizacja, 
doktryna Trumana, 
plan Marshalla 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
zwołania konferencji 
w Poczdamie 

• przedstawić zasady 
doktryny Trumana 

• wyjaśnić, na czym 
polegał plan  
Marshalla 

 
 
 
 

Uczeń zna: 
• bilans II wojny 

światowej 
 
Uczeń rozumie: 
• zasady 

funkcjonowania 
państw demokracji 
ludowej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić 

okoliczności 
narodzin ONZ 

• scharakteryzować 
cele powołania ONZ 
oraz jej rolę 

• wskazać na mapie 
zdobycze 
terytorialne ZSRR 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

społeczne, 
gospodarcze 
i kulturowe skutki  
II wojny światowej 

• scharakteryzować 
wpływ doktryny 
Trumana na sytuację 
w powojennym  
świecie 
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13.  
Podzielone 
Niemcy  

Uczeń zna: 
• nazwy bloków 

polityczno- 
-militarnych 
powstałych 
na Wschodzie 
i na Zachodzie 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać 

najważniejsze 
różnice między 
NRD i RFN 

• wskazać na mapie 
państwa należące 
do NATO i Układu 
Warszawskiego 

 

Uczeń zna: 
• daty: IX 1949, X 1949, 

1949, 1955 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: blokada 

Berlina 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

strefy okupacyjne 
w Niemczech 

• wyjaśnić okoliczności, 
w jakich doszło 
do blokady Berlina 
i wyjaśnić jej 
następstwa 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1945–1946, 

1948 
• postać: Konrada 

Adenauera 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: procesy 

norymberskie 
• przyczyny utworzenia 

NATO i Układu 
Warszawskiego 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

przyczyny oraz 
przejawy polityki 
zimnowojennej 
w Niemczech 

• przedstawić 
okoliczności 
ukształtowania się 
NATO i Układu 
Warszawskiego 

• scharakteryzować 
organizację i cele 
istnienia NATO 
i Układu 
Warszawskiego 

 
 
 

Uczeń zna: 
• nazwiska głównych 

polityków 
nazistowskich 
oskarżonych 
w procesach 
norymberskich 

 
 
Uczeń rozumie: 
• znaczenie procesów 

norymberskich 
 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

sytuację polityczną 
i gospodarczą 
w powojennych 
Niemczech 

• przedstawić proces 
powstania dwóch 
państw niemieckich 

 

Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić kontrowersje 

związane z procesami 
w Norymberdze 
i przedstawić 
ich następstwa 
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14.  
Na Zachodzie  
i za żelazną  
kurtyną 

Uczeń zna: 
• daty: 1956, 1968 
• postać: Nikity 

Chruszczowa 
• państwa 

założycielskie 
EWWiS 

• cechy stalinizmu 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: EWWiS, 

mur berliński, 
Praska Wiosna 

• symboliczne 
znaczenie istnienia 
muru berlińskiego 

Uczeń zna: 
• datę: 1950 
• postać: Roberta 

Schumana 
• treść tajnego referatu 

Chruszczowa 
 
 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: plan 

Schumana, RWPG, 
gospodarka centralnie 
planowana, 
destalinizacja 

• cele powołania 
EWWiS oraz RWPG 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić okoliczności 

powstania EWWiS 
i RWPG 

• wyjaśnić, na czym 
polegała 
destalinizacja 

Uczeń zna: 
• daty: 1949, 1952, 

1953, 1961 
• postać: Imre Nagy’ego 
• państwa 

założycielskie EWWiS 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Radio Wolna 

Europa, doktryna 
Breżniewa 
 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić wpływ 

zasad 
funkcjonowania 
gospodarki 
centralnie 
planowanej na 
gospodarki państw 
komunistycznych 

• scharakteryzować 
sytuację w ZSRR 
po śmierci Stalina 

• przedstawić 
okoliczności, w jakich 
doszło do budowy 
muru berlińskiego 

 
 
 
 

Uczeń zna: 
• postanowienia  

XX zjazdu KPZR 
 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
wygłoszenia tajnego 
referatu 
Chruszczowa 

• scharakteryzować 
sytuację panującą 
na Węgrzech 
w okresie 
stalinizmu 

• przedstawić 
okoliczności, 
w jakich doszło 
do rewolucji 
węgierskiej, 
jej przebieg oraz 
okoliczności upadku 

• wyjaśnić, na czym 
polegała doktryna 
Breżniewa 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

sytuację panującą 
w Czechosłowacji 
w okresie stalinizmu 

• przedstawić 
okoliczności 
wybuchu, przebieg 
i zakończenie 
Praskiej Wiosny 
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15.  
Dekolonizacja  
po II wojnie 
światowej 

Uczeń zna: 
• przykłady procesów 

dekolonizacyjnych, 
do jakich dochodziło 
w przeszłości 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: 

dekolonizacja, 
neokolonializm 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

Indie i Pakistan 
• wyjaśnić, w jaki 

sposób proces 
dekolonizacji 
wykorzystywały 
kraje Zachodu 
i Wschodu 

 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: apartheid, 

globalna Północ, 
globalne Południe 

• przyczyny procesu 
dekolonizacji 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

zmiany terytorialne, 
które nastąpiły 
w Afryce w wyniku 
rozpadu systemu 
kolonialnego 

• wskazać na mapie linię 
podziału świata 
na globalną Północ 
i globalne Południe 

• przedstawić skutki 
procesu dekolonizacji 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1947, 1960 
• postacie: Mahatmy 

Gandhiego, Nelsona 
Mandeli 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Indochiny 

Francuskie, Trzeci 
Świat 

• przyczyny konfliktu 
między Indiami 
a Pakistanem 
 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

proces dekolonizacji 
po II wojnie światowej 

• wskazać na mapie 
Indochiny Francuskie 
i państwa, które 
powstały po ich 
rozpadzie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić proces 

rozpadu Imperium 
Brytyjskiego na 
przykładzie Indii 
oraz proces rozpadu 
francuskiego 
imperium 
kolonialnego 
na przykładzie wojny 
w Indochinach 

• scharakteryzować 
politykę 
neokolonialną 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

proces dekolonizacji 
na przykładzie Afryki 

• ocenić proces 
dekolonizacji 
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16.  
Konflikty  
ziemnej  
wojny 

Uczeń zna: 
• przyczyny wojny 

w Korei 
 

 
Uczeń potrafi: 
• wymienić skutki 

kryzysu kubańskiego 
• wyjaśnić przyczyny 

wybuchu wojny 
w Afganistanie 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1950, 1953, 

1957–1975, 1962, 
1979–1989 

 
 
Uczeń rozumie: 
• przyczyny sukcesu 

komunistów 
walczących 
w Wietnamie 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

zmiany terytorialne na 
Półwyspie Koreańskim 
po  II wojnie światowej 

• przedstawić 
okoliczności, w jakich 
doszło do wybuchu 
wojny w Korei 

• wyjaśnić przyczyny 
klęski Związku 
Radzieckiego podczas 
wojny w Afganistanie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• daty: 1948, 1949 
• postać: Fidela Castro 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: „bambusowa 

kurtyna”, Wietkong, 
mudżahedin 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

wojny w Korei 
• przedstawić 

okoliczności przejęcia 
władzy na Kubie przez 
komunistów 

• scharakteryzować 
przebieg wojny 
w Afganistanie 

 

Uczeń potrafi: 
• omówić przebieg 

kryzysu kubańskiego 
• scharakteryzować 

sytuację panującą na 
obszarze Wietnamu 

• przedstawić 
międzynarodową 
reakcję na wojnę 
w Wietnamie 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

sytuację polityczną 
panującą w Ameryce 
Łacińskiej w drugiej 
połowie XX w. 

• przedstawić 
okoliczności wybuchu 
i przebieg wojny 
w Wietnamie 
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17.  
Konflikt 
na Bliskim 
Wschodzie 

Uczeń zna: 
• decyzje w sprawie 

Palestyny podjęte 
przez ONZ 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

podział Palestyny 
dokonany na mocy 
decyzji ONZ 

 

Uczeń zna: 
• zakres geograficzny 

obszaru określanego 
jako Bliski Wschód 

• państwa uczestniczące 
w ataku na Izrael 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Organizacja 

Wyzwolenia 
Palestyny, wojna 
sześciodniowa 

• cele działalności OWP 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać 

najważniejsze skutki 
wojny arabsko- 
-żydowskiej, w tym 
terytorialne 

• wskazać na mapie 
zmiany terytorialne, 
jakie nastąpiły 
w wyniku wojny 
sześciodniowej 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1948,  

1948–1949, 
1964, 1967 

• postać: Jasera Arafata 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: umowa 

Sykes–Picot, mandat, 
syjonizm 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić reakcje 

Palestyńczyków 
na migracje Żydów 
do Palestyny oraz 
na możliwość 
powstania na tym 
obszarze państwa 
żydowskiego 

• scharakteryzować 
poglądy 
Palestyńczyków 
i Żydów na temat 
własnego państwa 
w Palestynie 

• dostrzec konflikt 
arabsko-żydowski 
jako jeden 
z przejawów zimnej 
wojny 

 

Uczeń potrafi: 
• wskazać przyczyny, 

które doprowadziły 
do powstania 
Izraela 

• przedstawić 
przebieg wojny 
arabsko-żydowskiej 
w latach  
1948–1949 

• dostrzec wpływ 
wojny na relacje 
między Żydami 
a Palestyńczykami 

• przedstawić 
okoliczności 
wybuchu i przebieg 
wojny 
sześciodniowej 

 

Uczeń rozumie: 
• znaczenie umowy 

Sykes–Picot dla relacji 
między Arabami 
a krajami zachodnimi 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

sytuację polityczną 
na Bliskim 
Wschodzie do czasów 
I wojny światowej 

• wyjaśnić okoliczności 
narodzin syjonizmu 

• przedstawić relacje 
między 
Palestyńczykami 
a Żydami w latach 60. 
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18.  
Chiny  
i Japonia  
po II wojnie 
światowej 

Uczeń zna: 
• postać: Mao 

Zedonga (Mao  
Tse-tunga) 

• czas trwania i cele 
rewolucji 
kulturalnej 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: rewolucja 

kulturalna 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić skutki 

rewolucji 
kulturalnej 

• przedstawić 
sytuację polityczną 
i gospodarczą 
Japonii po II wojnie 
światowej 

 

Uczeń zna: 
• główne założenia 

„wielkiego skoku 
naprzód” 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: „wielki skok 

naprzód” 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

działania podjęte 
z inicjatywy Mao 
Zedonga w ramach 
„wielkiego skoku 
naprzód” 

• wyjaśnić przyczyny 
klęski „wielkiego 
skoku naprzód” 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1937, 1949, 

1952, 1958, 1966 
• postać: generała 

Douglasa MacArthura 
• główne założenia 

maoizmu 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: komuny 

ludowe, czerwona 
gwardia, maoizm, 
rewolucja kulturalna 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

wojny domowej 
w Chinach po 
zakończeniu II wojny 
światowej 

• scharakteryzować 
wpływ zmian 
gospodarczych 
w Chinach na życie 
mieszkańców 
państwa 

• scharakteryzować 
politykę USA wobec 
Japonii 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
powstania Chińskiej 
Republiki Ludowej 

• scharakteryzować 
sytuację 
gospodarczą Chin 
w okresie rządów 
komunistów 

• dostrzec zasadnicze 
różnice w rozwoju 
Chin i Japonii 
 

Uczeń potrafi: 
• ocenić skutki 

„wielkiego skoku 
naprzód” 

• przedstawić 
działalność Mao 
Zedonga i jego 
zwolenników po 
klęsce „wielkiego 
skoku naprzód” 

• scharakteryzować 
sytuację w Chinach 
w okresie rewolucji 
kulturalnej 

 

Problemy 
powojennego 
świata (lekcja 
powtórzeniowa) 
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Sprawdzian 
wiadomości 
 

     

19. Podziemie 
niepodległościowe 

Uczeń zna: 
• powody, dla których 

żołnierze niezłomni 
kontynuowali walkę 
zbrojną po 
zakończeniu wojny 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: podziemie 

niepodległościowe, 
żołnierze niezłomni 
(wyklęci) 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

działalność 
żołnierzy 
niezłomnych 

 

Uczeń zna: 
• zarzuty stawiane 

przywódcom 
Polskiego Państwa 
Podziemnego podczas 
procesu szesnastu 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: proces 

szesnastu 
• cele działalności 

NKWD w Polsce 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, dlaczego 

Stalin i polscy 
komuniści dążyli do 
osłabienia Polskiego 
Państwa 
Podziemnego 

• przedstawić metody 
walki komunistów 

 

Uczeń zna: 
• daty: 19 I 1945, 1947 
• postacie: Leopolda 

Okulickiego, Jana 
Jankowskiego 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: obława 

augustowska, reakcja, 
amnestia 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

organizację 
komunistycznego 
aparatu 
bezpieczeństwa 

• scharakteryzować 
straty poniesione 
przez naród 
i państwo polskie 
podczas  II wojny 
światowej 

 

Uczeń zna: 
• postanowienia 

układu podpisanego 
między PKWN 
a ZSRR 

• instytucje wchodzące 
w skład 
komunistycznego 
aparatu 
bezpieczeństwa 

 
 
Uczeń rozumie: 
• związek między 

działaniami Rosjan 
i polskich 
komunistów 
a decyzjami 
przywódców Armii 
Krajowej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić bilans 

strat poniesionych 
przez podziemie 
niepodległościowe 
podczas walk 
z władzami 
komunistycznymi 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

działalność NKWD 
na ziemiach polskich 

• ocenić sens walki 
prowadzonej przez 
żołnierzy 
niezłomnych 
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20.  
Komuniści  
u władzy 
 
 

Uczeń zna: 
• postać: Stanisława 

Mikołajczyka 
• decyzje w sprawie 

Polski podjęte 
na konferencji 
w Poczdamie 

• pytania zadane 
podczas referendum 
ludowego 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Ziemie 

Odzyskane, 
referendum 

• w jaki sposób 
komunistyczne 
władze starały się 
zyskać poparcie 
w społeczeństwie 

 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

zmiany terytorialne 
Polski po II wojnie 
światowej 
i porównać 
je z granicami 
przedwojennymi 

Uczeń zna: 
• daty: VI 1946, I 1947 
• argumenty wysuwane 

przez Polaków wobec 
Ziem Odzyskanych 

• prawdziwe 
i sfałszowane wyniki 
referendum 
i wyborów 

• wyniki wyborów 
sfałszowanych 
przez komunistów 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: repatrianci, 

wysiedlenie, reforma 
rolna  

• przyczyny, które  
skłoniły rząd 
londyński do rozmów 
z polskimi 
komunistami 

 
Uczeń potrafi: 
• wymienić 

najważniejsze 
reformy 
przeprowadzone 
przez władze 
komunistyczne 

• wskazać ideologiczne 
cele referendum 
w 1946 r. 

 

Uczeń zna: 
• daty: 31 XII 1944, 

VI 1945, VII – VIII 
1945, 1947 

• przyczynę 
zaproponowanych 
zmian granic Polski 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Tymczasowy 

Rząd Jedności 
Narodowej, akcja 
„Wisła” 

• charakter działań 
władz związanych 
z organizacją 
referendum ludowego 
i wyborów 

 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

migracje ludności 
na ziemiach polskich 
po wojnie 

• przedstawić politykę 
narodowościową 
nowej władzy wobec 
Niemców 
i Ukraińców 

 
 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
przejęcia władzy 
w Polsce przez 
komunistów 

• przedstawić 
organizację 
i przebieg 
referendum 
ludowego oraz 
wyborów w 1947 r. 

• scharakteryzować 
politykę władz 
komunistycznych 
wobec 
społeczeństwa 

Uczeń potrafi: 
• udowodnić, że 

przejęcie władzy 
przez komunistów 
oznaczało 
zniewolenie Polski 
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21.  
Stalinizm  
w Polsce 

Uczeń zna: 
• postać: Bolesława 

Bieruta 
• zasady ustrojowe 

państwa polskiego 
sformułowane 
w Małej konstytucji 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Mała 

konstytucja, Polska 
Zjednoczona Partia 
Robotnicza, PRL 

Uczeń zna: 
• daty: II 1947, 1952 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: czasy 

stalinowskie, „wróg 
ludu”, socrealizm 

 
Uczeń potrafi: 
• wymienić cechy 

charakterystyczne 
sztuki i architektury 
czasów socjalizmu 
 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1947–1949, 

XII 1948, 1948–1956, 
1949, 1950 

• główne założenia 
socjalistycznych 
planów 
gospodarczych 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: system 

monopartyjny, 
centralne planowanie, 
plan trzyletni, 
plan sześcioletni 

• na czym polegały 
przejawy zależności 
Polski od ZSRR 

• przyczyny 
prześladowania 
członków PSL 
przez komunistów 

 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

funkcjonowanie 
gospodarki w czasach 
stalinowskich 

• dostrzec i ocenić 
wpływ polityki na 
różne dziedziny życia 
społecznego 

 
 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Zjednoczone 

Stronnictwo 
Ludowe, Państwowe 
Gospodarstwa 
Rolne, awans 
społeczny 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

budowanie podstaw 
ekonomicznych 
socjalizmu 

• przedstawić wpływ 
funkcjonowania 
gospodarki centralnie 
planowanej na życie 
przeciętnego 
mieszkańca Polski 

• scharakteryzować 
ustrój państwa 
polskiego po 1947 r. 
oraz ustrój PRL na 
mocy konstytucji z 
1952 r. 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

proces konsolidacji 
władzy przez 
komunistów 
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22.  
Od stalinizmu  
do małej 
stabilizacji 

Uczeń zna: 
• daty: VI 1956, 

X 1956 
• postacie: Stefana 

Wyszyńskiego, 
Władysława 
Gomułki 

• ramy 
chronologiczne 
małej stabilizacji 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: poznański 

Czerwiec, polski 
Październik, mała 
stabilizacja 
 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić genezę 

wydarzeń 
czerwcowych 
w Poznaniu 

• przedstawić genezę 
polskiego 
Października 

• wyjaśnić, dlaczego 
okres rządów 
Władysława 
Gomułki jest 
nazywany małą 
stabilizacją 

 

Uczeń zna: 
• treść orędzia 

biskupów polskich 
do biskupów 
niemieckich 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: odwilż, 

destalinizacja 
 
 
Uczeń potrafi: 
• podać przyczyny 

złagodzenia 
stalinowskiego 
terroru 

• przedstawić 
stanowisko 
i działania władz 
wobec robotników 
strajkujących 
w Poznaniu 

• wskazać główne 
problemy państwa 
polskiego za rządów 
Władysława Gomułki 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1948, 1953, 

1965, 1970 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: księża 

patrioci, KC PZPR 
 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

wydarzeń 
czerwcowych 
w Poznaniu 

• przedstawić 
przebieg polskiego 
Października 

• wyjaśnić 
okoliczności, w jakich 
doszło do wydania 
orędzia biskupów 
polskich do biskupów 
niemieckich 

 

Uczeń zna: 
• znaczenie słów: non 

possumus 
 
 
Uczeń rozumie: 
• znaczenie wydania 

orędzia biskupów 
polskich 
do biskupów  
niemieckich oraz 
układu o uznaniu 
granicy na Odrze 
i Nysie Łużyckiej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

działania władz 
zmierzające do 
usunięcia wpływów 
Kościoła w Polsce 

• wyjaśnić 
stanowisko władz 
ZSRR wobec 
wydarzeń w Polsce 

• scharakteryzować 
przemiany 
polityczno- 
-społeczne w Polsce 
w latach 1957–1970 

 
 
 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

relacje państwo – 
Kościół w okresie 
stalinowskim 

• ocenić różne postawy 
Polaków wobec 
orędzia z 1965 r.  

• ocenić 
funkcjonowanie 
ustroju 
komunistycznego 
i jego zdolność 
do reformy 
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Kształtowanie się 
systemu 
komunistycznego 
w Polsce (lekcja 
powtórzeniowa) 

     

Sprawdzian 
wiadomości  

     

23.  
Od Gomułki  
do Gierka 

Uczeń zna: 
• daty: III 1968, 

XII 1970, VI 1976 
• postacie: Edwarda 

Gierka, Jacka 
Kuronia 

• cele opozycji PRL 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: 

Marzec 1968, 
Grudzień 1970 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

przyczyny 
wystąpień 
marcowych 1968 r. 

• przedstawić 
przyczyny 
wydarzeń 
grudniowych 
1970 r. 

• przedstawić oko-
liczności wydarzeń 
Czerwca ’76 

 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: ZOMO, 

propaganda sukcesu, 
Komitet Obrony 
Robotników (KOR) 

• potrzebę powstania 
opozycji 
demokratycznej 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić okoliczności 

przejęcia władzy 
przez Edwarda 
Gierka 

 

Uczeń zna: 
• datę: IX 1976 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: pułapka 

kredytowa 
• przyczyny 

antysemickiej 
kampanii w PRL 
po wydarzeniach 
Marca 1968 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

i skutki wystąpień 
marcowych 1968 r. 

• przedstawić przebieg 
wydarzeń 
grudniowych 1970 r. 

• przedstawić przebieg 
wydarzeń 
Czerwca ’76 

 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: „walka 

z syjonizmem, 
tzw. partyzanci 

 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

działania władz 
podjęte po 
wydarzeniach 
Marca 1968 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

i ocenić przemiany 
gospodarcze czasów 
Gierka 

• wyjaśnić wpływ 
wydarzeń 
czerwcowych 1976 r. 
na ukształtowanie się 
i działalność 
demokratycznej 
opozycji polskiej 
inteligencji 
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24.  
„Solidarność”  

Uczeń zna: 
• datę: 31 VIII 1980  
• postacie: Jana 

Pawła II (Karola 
Wojtyły), Lecha 
Wałęsy, Anny 
Walentynowicz 

• najważniejsze 
postulaty 
sformułowane 
przez MKS 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: 

Międzyzakładowy 
Komitet 
Strajkowy (MKS), 
21 postulatów, 
porozumienia 
sierpniowe, 
NSZZ „Solidarność” 

• znaczenie 
powstania NSZZ 
„Solidarność” 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1978, VIII 1980 
 
Uczeń rozumie: 
• moralną, społeczną 

i polityczną wymowę 
pojęcia solidarność 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić sytuację 

gospodarczą Polski 
w 1980 r. 

• wskazać różnice 
między wystąpieniem 
robotniczym 
z sierpnia 1980 r. 
a wcześniejszymi 
wystąpieniami  

 

Uczeń zna: 
• daty: 1977, 1979 
• wybitnych 

przedstawicieli 
kultury polskiej epoki 
Gomułki i Gierka 

• formy działań 
podejmowanych 
przez opozycję 
demokratyczną 
w epoce Gierka 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: KSS KOR 
• rolę, jaką kulturze 

przypisywała władza 
komunistyczna 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

rozczarowania 
społeczeństwa 
rządami Edwarda 
Gierka 

• przedstawić 
okoliczności i skutki 
wybuchu 
niezadowolenia 
społecznego w 
sierpniu 1980 r. 

• opisać okoliczności 
powstania NSZZ 
„Solidarność” 

 

Uczeń zna: 
• okoliczności wyboru 

Karola Wojtyły 
na papieża 

 
Uczeń rozumie: 
• wpływ wyboru 

papieża Polaka 
na powolny upadek 
systemu 
komunistycznego 
w Polsce 

 
Uczeń potrafi: 
• opowiedzieć 

o dokonaniach 
przedstawicieli 
polskiej kultury 
w kraju i na emigracji 

• przedstawić reakcję 
ZSRR na działalność 
„Solidarności” 

• scharakteryzować 
politykę władz 
komunistycznych 
wobec „Solidarności” 

 

Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, jaki wpływ 

na społeczeństwo 
miała działalność 
KSS KOR 

• omówić 
przygotowania władz 
komunistycznych 
do rozprawy 
z „Solidarnością” 
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25.  
Stan  
wojenny 

Uczeń zna: 
• datę: 13 XII 1981 
• postacie: Wojciecha 

Jaruzelskiego, 
Jerzego Popiełuszki 

• okoliczności 
wprowadzenia 
stanu wojennego 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: stan 

wojenny 
• przyczyny 

wprowadzenia 
stanu wojennego 

 
 
Uczeń potrafi: 
• opowiedzieć 

o wydarzeniach 
w kopalni „Wujek” 

• wymienić metody 
represji 
stosowanych 
przez władze 

 

Uczeń zna: 
• okoliczności 

wprowadzenia stanu 
wojennego 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: podziemie 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić 

ograniczenia 
nałożone 
na obywateli podczas 
stanu wojennego 

• podać przykłady 
oporu społeczeństwa 
wobec władz 
w czasie stanu 
wojennego 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1983, 1984 
• okoliczności 

wprowadzenia stanu 
wojennego 

• przykłady działań 
podejmowanych 
przez podziemną 
„Solidarność” 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: „długi marsz” 
• dlaczego władze 

zdecydowały się 
znieść stan wojenny 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

działania władz 
podjęte w ramach 
wprowadzenia stanu 
wojennego 

• wyjaśnić, w czym 
przejawiało się 
funkcjonowanie 
stanu wojennego 

 
 
 
 
 
 

Uczeń rozumie: 
• dlaczego podziemna 

„Solidarność” 
nie dążyła do 
konfrontacji siłowej 
z władzą 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, dlaczego 

działacze 
„Solidarności” 
zdecydowali się 
na kontynuowanie 
oporu wobec władz 

• przedstawić różne 
postawy 
społeczeństwa 
polskiego wobec 
stanu wojennego 

• wyjaśnić 
okoliczności śmierci 
księdza Jerzego 
Popiełuszki 

 

Uczeń potrafi: 
• podjąć próbę 

oceny decyzji 
o wprowadzeniu 
stanu wojennego 
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26.  
Upadek PRL 

Uczeń zna: 
• daty: II–IV 1989, 

VI 1989 
• postać: Michaiła 

Gorbaczowa 
• główne 

postanowienia 
obrad okrągłego 
stołu 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: rozmowy 

okrągłego stołu, 
porozumienia 
okrągłego stołu, 
Jesień Narodów,  
III Rzeczpospolita 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, jak doszło 

do powstania rządu 
Tadeusza 
Mazowieckiego 

 

Uczeń zna: 
• przyczyny, które 

skłoniły komunistów 
do podjęcia rozmów 
z opozycją 

• najważniejszych 
uczestników obrad 
okrągłego stołu 

• wyniki pierwszych 
częściowo wolnych 
wyborów do sejmu 
i senatu 

 
Uczeń potrafi: 
• wymienić decyzje 

podjęte przez sejm 
w XII 1989 r. 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1983, 1988,  

XII 1989 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: „Gazeta 

Wyborcza” 
• znaczenie obrad 

okrągłego stołu 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić sytuację 

polityczną w Polsce 
w latach 1983–1989 

• opisać działania 
podjęte przez 
„Solidarność” 
w ramach kampanii 
przed wyborami 
w 1989 r. 

 

Uczeń rozumie: 
• znaczenie decyzji 

o wyborze do 
rozmów stołu 
w kształcie okręgu 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności, 
w jakich doszło 
od rozmów 
okrągłego stołu 

• scharakteryzować 
i ocenić 
postanowienia 
okrągłego stołu 

• ocenić znaczenie 
decyzji podjętych 
przez sejm 
w XII 1989 r. 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić proces 

upadku PRL 
• odnieść się 

do różnych 
współczesnych opinii 
na temat obrad 
okrągłego stołu 

 

Polska 
Rzeczpospolita 
Ludowa  
(lekcja 
powtórzeniowa) 
 

     

Sprawdzian 
wiadomości 
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27.  
Rozpad  
ZSRR 

Uczeń zna: 
• datę: XII 1991 
• postacie: Ronalda 

Reagana, Michaiła 
Gorbaczowa 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: 

pierestrojka, 
głasnost 

• cele wprowadzenia 
reform podjętych 
przez Michaiła 
Gorbaczowa 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, jakie 

skutki przyniosło 
wprowadzenie 
pierestrojki 
i głasnosti 

 

Uczeń zna: 
• postać: Borysa Jelcyna 
• ramy chronologiczne 

okresu odprężenia 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić działania 

Zachodu zmierzające 
do uzyskania przewagi 
nad Wschodem 

• przedstawić 
okoliczności dojścia 
do władzy Michaiła 
Gorbaczowa 

• wskazać na mapie 
państwa powstałe 
w wyniku 
rozpadu ZSRR 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1985, 1986, 

1990 
• główne przyczyny 

słabości ZSRR 
w latach 80. 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: wyścig 

zbrojeń, porozu-
mienie białowieskie, 
Federacja Rosyjska 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności, w jakich 
doszło do zakończenia 
okresu odprężenia 

• scharakteryzować 
plany reformatorskie 
Michaiła Gorbaczowa 

• przedstawić 
okoliczności katastrofy  
w elektrowni 
atomowej w 
Czarnobylu i jej wpływ 
na relacje między 
społeczeństwem 
a władzą 

• wyjaśnić, jak doszło 
do podpisania 
porozumienia 
białowieskiego 

 

Uczeń zna: 
• przyczyny, które 

doprowadziły 
do odprężenia 
w relacjach między 
Wschodem 
a Zachodem 

• postanowienia 
porozumienia 
białowieskiego 

 
Uczeń rozumie: 
• w czym przejawiał 

się rozdźwięk 
między 
zamierzeniami 
reformatorskimi 
Gorbaczowa a ich 
realnymi skutkami 

• znaczenie rozpadu 
ZSRR dla dalszych 
losów politycznych 
świata 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności 
wystąpienia Litwy 
z ZSRR 

• scharakteryzować 
sytuację polityczną 
w ZSRR w 1990 r. 

 

Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

relacje między 
Wschodem 
a Zachodem 
po zakończeniu  
II wojny światowej 

• scharakteryzować 
funkcjonowanie 
ustroju 
komunistycznego 
na przykładzie ZSRR 
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28.  
Jesień  
Narodów 

Uczeń zna: 
• nazwy państw, 

w których doszło 
do procesów 
określanych jako 
Jesień Narodów 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: Jesień 

Narodów (Jesień 
Ludów) 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać na mapie 

zmiany terytorialne 
do jakich doszło 
na przełomie 
1989 i 1990 r. 

 

Uczeń zna: 
• datę: X 1990 
• postacie: Vaclava 

Havla, Helmuta Kohla 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: aksamitna 

rewolucja 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać różnice 

w sposobie 
przejmowania władzy 
przez demokratyczną 
opozycję w różnych 
krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1991,1993 
• pojęcie: Konferencja 

dwa plus cztery 
• czynniki, które 

przyczyniły się 
do osłabienia 
zależności 
komunistycznych 
państw Europy 
Środkowo-Wschodniej 
od ZSRR 

• postanowienia 
Konferencji dwa 
plus cztery 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

sytuację polityczną 
w Europie Środkowo- 
-Wschodniej w 1989 r. 

• przedstawić proces 
jednoczenia Niemiec 

• określić charakter 
zmian politycznych 
w ramach Jesieni 
Narodów 

 
 
 
 
 
 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: obrady 

trójkątnego stołu, 
Karta 77 

• znaczenie zmian, 
do jakich doszło 
w Europie 
Środkowo- 
-Wschodniej 
w wyniku Jesieni 
Narodów 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić przebieg 

Jesieni Narodów 
w krajach Europy 
Środkowo- 
-Wschodniej 

• ocenić znaczenie 
Jesieni Narodów dla 
mieszkańców Europy 

 

Uczeń potrafi: 
• dostrzec polityczne 

implikacje związane 
ze zjednoczeniem 
Niemiec 

• ocenić rolę Helmuta 
Kohla w procesie 
jednoczenia Niemiec 
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29.  
Chiny 
mocarstwem 

Uczeń zna: 
• główne problemy 

współczesnych Chin 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

masakry na placu 
Bramy Niebiańskiego 
Spokoju 
(Tiananmen) 

 
 

Uczeń zna: 
• postać: Deng 

Xiaopinga 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

i przedstawić skalę 
problemów 
współczesnych Chin 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1976, 1978, 

VI 1989 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie:  

socjalistyczna 
gospodarka 
wolnorynkowa 

• na czym polega 
socjalizm o chińskiej 
specyfice 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności dojścia 
do władzy Deng 
Xiaopinga 

• opisać sytuację 
w Chinach po 
masakrze na placu 
Tiananmen 

• scharakteryzować 
zmiany gospodarcze, 
jakim podlegały Chiny 
po 1990 r. 

Uczeń zna: 
• ugrupowania 

rywalizujące 
o władzę po śmierci 
Mao Zedonga 

• najważniejsze skutki 
reform dokonanych 
za rządów Deng 
Xiaopinga 

 
 
Uczeń rozumie: 
• różnice między skalą 

zmian oferowanych 
przez władzę 
a oczekiwaniami 
społeczeństwa 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

program polityczny 
i gospodarczy Deng 
Xiaopinga 

• porównać Chiny 
za rządów Mao 
Zedonga i Chiny 
Deng Xiaopinga 

• przedstawić przebieg 
wydarzeń na placu 
Tiananmen 

 
 
 

Uczeń potrafi: 
• dostrzec etyczne 

problemy wynikające 
ze współpracy 
politycznej 
i ekonomicznej między 
państwami 
demokratycznymi 
a Chinami 

• wypowiadać się 
na temat kierunku 
rozwoju 
współczesnych Chin 
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30.  
Bliski  
Wschód  
na przełomie  
XX i XXI wieku 

Uczeń zna: 
• datę: 11 IX 2001 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: islamizm 

(fundamentalizm 
islamski), terroryzm 

• motywy 
postępowania 
islamistów 
i terrorystów 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

narodzin ideologii 
islamizmu 

• przedstawić 
okoliczności, 
w jakich doszło 
do zamachu w USA 
w 2001 r. 

 

Uczeń zna: 
• czas trwania wojny 

w Afganistanie 
i wojen w Iraku 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Al-Kaida, 

Autonomia 
Palestyńska 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić przyczyny 

niepowodzenia 
panarabizmu 

• wskazać na mapie 
zasięg Autonomii 
Palestyńskiej 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1987–1991, 

1990, 1991, 1993, 
1994, 2000–2005, 
2001, 2003 

• postacie: Osamy bin 
Ladena, George’a 
Busha, Saddama 
Husajna 

• warunki 
porozumienia 
podpisanego między 
OWP i Izraelem 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: wojna  

z terroryzmem, broń 
masowego rażenia, 
Kurdowie 

• dlaczego 
porozumienie 
o utworzeniu 
Autonomii 
Palestyńskiej nie 
zakończyło konfliktu 
arabsko-izraelskiego 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić okoliczności, 

w jakich doszło 
do porozumienia 
Palestyńczyków 
z Izraelem 

Uczeń zna: 
• okoliczności 

i przyczyny 
narodzin ideologii 
panarabizmu 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: panarabizm, 

pierwsza intifada, 
druga intifada 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności dojścia 
do władzy islamistów 
w Iranie 
i Afganistanie 

• scharakteryzować 
wojnę z terroryzmem 

• dostrzec różne 
aspekty wojny 
z terroryzmem 
prowadzonej przez 
kraje Zachodu 

• ocenić przyczyny 
konfliktów 
targających 
współczesnym 
światem arabskim 

• scharakteryzować 
współczesne relacje 
między Arabami 
a Żydami 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

przyczyny, przebieg 
i skutki wojny 
w Afganistanie oraz 
pierwszej i drugiej 
wojny w Iraku 

• określić wpływ wojny 
z terroryzmem 
na państwa 
i społeczeństwa 
krajów arabskich 
i krajów zachodnich 

• ocenić wojnę 
z terroryzmem pod 
względem jej efektów 
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31.  
Integracja 
europejska 

Uczeń zna: 
• datę: 2004 
• nazwy kolejnych 

organizacji  
utworzonych 
w ramach procesu 
integracji 
europejskiej 

• państwa 
przystępujące 
do wspólnot 
europejskich 
w kolejnych etapach 
integracji 

• filary Unii 
Europejskiej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić główne 

przyczyny 
integracji 
europejskiej 

• wskazać na 
mapie państwa 
członkowskie Unii 
Europejskiej 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1952, 1957, 

1993 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: Europejska 

Wspólnota Węgla 
i Stali (EWWiS), 
Europejska 
Wspólnota 
Gospodarcza (EWG), 
traktat z Maastricht 
(traktat o Unii 
Europejskiej) 

• potrzebę integracji 
europejskiej jako 
sposobu rozwiązania 
problemów 
politycznych 
i gospodarczych 
Europy po II wojnie 
światowej 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić czynniki 

wpływające 
na przyspieszenie 
integracji 
europejskiej 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1967, 1992 
• argumenty 

zwolenników 
i przeciwników 
włączenia krajów 
postkomunistycznych 
w procesy 
integracyjne 
w Europie 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: traktaty 

rzymskie, Europejska 
Wspólnota Energii 
Atomowej (Euratom), 
Wspólnota 
Europejska (WE) 

• wpływ wojen w byłej 
Jugosławii 
na przyspieszenie 
procesów 
integracyjnych  
na wschodzie Europy 

 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić poglądy 

eurosceptyków na 
proces integracji oraz 
na Unię Europejską 

 
 

Uczeń zna: 
• datę: 1991–1999 
• cele istnienia EWG 

i Euratomu 
 
 
Uczeń rozumie: 
• podłoże konfliktu 

w byłej Jugosławii 
 
 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić etapy 

integracji 
europejskiej 

• scharakteryzować 
konflikt w byłej 
Jugosławii 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

okoliczności, w jakich 
do procesów 
integracyjnych 
zostały włączone 
kraje 
postkomunistyczne 
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32.  
Dzisiejszy  
świat 

Uczeń rozumie: 
• pojęcia: kultura 

masowa, 
globalizacja, 
konsumpcjonizm 

• na czym polega 
wielobiegunowość 
współczesnego 
świata 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, na czym 

polega kultura 
masowa 

• podać przykłady, 
w jaki sposób 
globalizacja wpływa 
na nasze życie 

 

Uczeń zna: 
• ramy chronologiczne 

rewolucji 
przemysłowej, 
technologicznej 
i naukowo- 
-technologicznej 

 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: rewolucja 

technologiczna, 
rewolucja naukowo- 
-technologiczna, 
społeczeństwo 
informacyjne, 
globaliści, 
antyglobaliści 

 
 
Uczeń potrafi: 
• wymienić społeczne 

skutki rewolucji 
naukowo- 
-technologicznej 

• wskazać najważniejsze 
cechy społeczeństwa 
informacyjnego 

 
 
 
 
 
 

Uczeń zna: 
• różne przejawy 

procesu globalizacji 
 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: epoka 

postindustrialna 
 
 
Uczeń potrafi: 
• wskazać najważniejsze 

zmiany w życiu 
człowieka 
i społeczeństwa 
wywołane każdą 
z rewolucji związanych 
z postępem w nauce 
i technice 

• scharakteryzować 
proces globalizacji 
w wymiarze 
ekonomicznym, 
politycznym 
i kulturowym 

 

Uczeń zna: 
• argumenty 

zwolenników 
i przeciwników 
procesu globalizacji 

 
 
Uczeń potrafi: 
• scharakteryzować 

wszystkie typy 
rewolucji związanych 
z postępem w nauce 
i technice 

• scharakteryzować 
przemiany polityczne 
na świecie po upadku 
ZSRR 

 

Uczeń potrafi: 
• wypowiedzieć się 

w dyskusji na temat 
globalizacji 

• ocenić zmiany 
zachodzące we 
współczesnym świecie 
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33.  
Polska  
w NATO  
i Unii 
Europejskiej 

Uczeń zna: 
• daty: 1999, 1 V 2004 
• założenia ustrojowe 

państwa polskiego 
w myśl Małej 
konstytucji 
i Konstytucji 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: „wojna 

na górze”, Mała 
konstytucja 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, z czego 

wynikał konflikt 
wśród 
przedstawicieli 
opozycji określany 
jako „wojna 
na górze” 

• wskazać Polskę 
na współczesnej 
mapie Europy 

 

Uczeń zna: 
• postać: Leszka 

Balcerowicza 
• główne trudności  

III Rzeczpospolitej 
• założenia polskiej 

polityki zagranicznej 
w okresie 
II Rzeczpospolitej 
i w czasach PRL 

 
Uczeń rozumie: 
• pojęcia: plan 

Balcerowicza, 
wolny rynek, 
Mała konstytucja, 
zwrot na Zachód 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić założenia 

planu Balcerowicza 
i wymienić jego skutki 

• wyjaśnić, dlaczego 
po 1989 r. Polska 
zdecydowała się 
dokonać zwrotu 
na Zachód 

 

Uczeń zna: 
• daty: 1990, 1991, 

1992, 1994, 1997 
 
Uczeń rozumie: 
• pojęcie: Sojusz Lewicy 

Demokratycznej 
• społeczne skutki 

zmian politycznych  
i gospodarczych 
zachodzących  
w Polsce po 1989 r. 

• znaczenie przystą-
pienia Polski do NATO 
i do Unii Europejskiej 

 
Uczeń potrafi: 
• wyjaśnić, z czego 

wynikał szok miesz-
kańców Polski zwią-
zany z przemianami 
politycznymi po 1989 

• przedstawić 
okoliczności, w jakich 
doszło do wyborów 
prezydenckich 
i pierwszych w pełni 
wolnych wyborów  
do sejmu i senatu 

• scharakteryzować 
przemiany 
gospodarcze w Polsce 
po 1989 r. 

 

Uczeń zna: 
• główne elementy 

programów ruchów 
liberalnego 
i narodowo- 
-katolickiego 

 
Uczeń potrafi: 
• przedstawić 

przemiany, jakie 
zachodziły na polskiej 
scenie politycznej 
po 1989 r. 

• dostrzec wpływ 
konfliktów 
związanych z „wojną 
na górze” na polską  
scenę polityczną 

• wyjaśnić, czym było 
uwłaszczenie 
nomenklatury 

 

Uczeń potrafi: 
• przedstawić ewolucję 

ustrojową państwa 
polskiego w latach 90. 

• ocenić polityczne 
i społeczne skutki 
zwrotu  na Zachód 
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Świat i Polska 
na przełomie 
wieków (lekcja 
powtórzeniowa) 
 

     

Sprawdzian 
wiadomości 
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Plan wynikowy do wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły 
podstawowej 

 

Temat 

Wymagania na poszczególne oceny 

Dopuszczając
a [2] 

Dostateczna 
[3] 

Dobra [4] Bardzo 
dobra [5] 

Celująca [6] 

Uczeń potrafi: 

1. Człowiek 
w 
społeczeń
stwie 

- wymienić 
podstawowe 
potrzeby 
człowieka; 
- wymienić 
osoby 
[podmioty, 
instytucje], 
które mają 
wpływ 
na rozwój 
młodego 
człowieka; 
- podać 
przykłady ról 
społecznych; 
- podać 
przykłady 
norm 
społecznych.  

- wymienić 
podstawowe 
kategorie 
potrzeb 
człowieka;  
- podać 
przykłady 
oddziaływan
ia rodziny, 
szkoły 
i rówieśnikó
w 
na postawy 
i zachowania 
jednostki; 
- wymienić 
podstawowe 
społeczne 
oczekiwania 
wynikające 
z pełnienia 
roli dziecka i 
ucznia; 
- podać 
przykłady 
norm 
społecznych 
obowiązując
ych 
w wybranyc
h 
społeczności
ach, 
np. w rodzini
e, szkole. 
 

- dopasować 
wskazane 
potrzeby do 
właściwych 
kategorii; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
potrzebami 
naturalnymi 
a społeczny
mi 
człowieka; 
- wyjaśnić 
znaczenie 
słowa 
socjalizacja; 
- wyjaśnić, 
jaką rolę w 
procesie 
socjalizacji 
odgrywa 
rodzina; 
- porównać 
społeczne 
oczekiwania 
dotyczące 
pełnienia 
roli dziecka i 
rodzica oraz 
ucznia 
i nauczyciela
; 
- podać 
przykłady 
konfliktu ról 
społecznych;  
- wymienić 
podstawowe 
kategorie 
norm 
społecznych. 

- dostrzec 
i  przedstawi
ć zależności 
pomiędzy  
procesem 
zaspokajania 
potrzeb a 
rozwojem 
człowieka; 
- 
przedstawić 
czynniki 
mające 
wpływ na 
samoocenę 
człowieka; 
- rozpoznać 
i dopasować 
wskazane 
normy 
społeczne 
do 
właściwych 
kategorii; 
- 
przedstawić 
pozytywne 
i negatywne 
wzorce 
zachowań 
funkcjonując
e w swoim 
środowisku 
rówieśniczy
m; 
- dokonać 

autorefleksji

, wskazać 

swoje 

mocne i 

słabe strony; 

- na 
wybranych 

- 
przewidzieć 
konsekwenc
je braku 
zaspokojeni
a 
poszczególn
ych potrzeb 
człowieka; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
normami 
formalnymi 
a nieformaln
ymi; 
- na 
wybranych 
przykładach 
dokonać 
analizy 
sytuacji, 
w której 
dochodzi 
do konfliktu 
ról 
społecznych 
[wskazać 
przyczyny, 
konsekwenc
je, sposoby 
rozwiązania 
problemu]; 
- 
przedstawić 
problem 
przestrzega
nia norm 
społecznych 
w swoim 
środowisku 
[ocena 
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 przykładach 
[tekst, 
ilustracja] 
dostrzec 
konflikt ról 
społecznych; 
- wskazać 
przyczyny 
i skutki 
nieprzestrze
gania przez 
jednostkę 
norm 
społecznych. 
 

zjawiska, 
dostrzegani
e 
problemów 
i zagrożeń, 
wskazywani
e przyczyn 
i konsekwen
cji]. 

2. Grupy 
społeczne 

- podać 
przykłady 
grup 
społecznych; 
- podać 
przykłady 
konfliktów 
społecznych; 
- wymienić 
podstawowe 
sposoby 
rozwiązywani
a konfliktów 
w grupie 
rówieśniczej 
i w szkole. 
 

- wymienić 
podstawowe 
cechy grup 
społecznych;  
- określić, 
jakim 
rodzajem 
grupy jest 
grupa 
koleżeńska;  
- wymienić 
grupy 
społeczne, 
do których 
należy;  
- wymienić 
typowe 
konflikty 
występujące 
w szkole i 
grupie 
rówieśniczej
; 
- podać 
przykłady 
postaw/zach
owań 
jednostek 
wobec 
konfliktu;  
- wymienić 
podstawowe 
sposoby 
rozwiązywan
ia konfliktów 
społecznych. 
 

- rozpoznać 
poszczególn
e rodzaje 
grup 
społecznych;  
- wskazać 
cechy grupy 
nastawionej 
na realizację 
zadania, 
typowego 
dla 
społeczności 
uczniowskiej
;  
- podać 
przykłady 
korzyści i 
zagrożeń 
wynikającyc
h z bycia w 
grupie; 
- podać 
przykłady 
zasad 
efektywnej 
współpracy; 
- wskazać 
dobre i złe 
strony 
poszczególn
ych postaw 
wobec 
konfliktu; 
- rozpoznać 
typowe 
sposoby 

- dopasować 
właściwe 
cechy 
do podanych 
grup 
społecznych; 
- rozpoznać 
sytuacje, w 
których 
łamane są 
zasady 
efektywnej 
współpracy 
w grupie;  
- porównać 
konsekwencj
e przyjęcia 
określonych 
postaw 
wobec 
sytuacji 
konfliktowej 
dla jednostki 
i społeczeńst
wa; 
- porównać 
różne 
sposoby 
rozwiązywan
ia 
konfliktów, 
wskazać ich 
dobre i złe 
strony; 
- uzasadnić 
wybór 
metody 

- porównać 
cechy grup 
nastawionyc
h na 
realizację 
różnych 
typów 
zadań; 
- dokonać 
analizy 
konkretnej 
sytuacji 
konfliktowej 
[wskazać 
strony 
konfliktu, 
przejawy, 
przyczyny 
i konsekwen
cje 
społeczne 
konfliktu; 
zaproponow
ać sposoby 
rozwiązania 
konfliktu, 
uzasadnić 
wybór 
sposobu 
rozwiązania 
konfliktu].  
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rozwiązywan
ia 
konfliktów; 
- wymienić 
warunki 
prowadzenia 
skutecznych 
negocjacji.  
 

rozwiązywan
ia konfliktu 
społecznego. 
 

3. Komunika
cja i 
autopreze
ntacja 

- wymienić 
podstawowe 
zasady 
skutecznej 
komunikacji; 
- odróżnić 
nadawcę od 
odbiorcy 
komunikatu; 
- podać 
przykłady 
sytuacji, w 
których 
młody 
człowiek 
powinien 
zachować się 
asertywnie 
[zachować 
dystans, 
sprzeciwić 
się]. 
 

- wymienić 
podstawowe 
rodzaje 
komunikacji; 
- podać 
przykłady 
komunikató
w 
niewerbalny
ch;  
- wymienić 
czynniki 
utrudniające 
wystąpienia 
publiczne; 
- wymienić 
podstawowe 
cechy 
postawy 
asertywnej. 
 

- wyjaśnić, 
czym różni 
się przekaz 
werbalny 
od niewerba
lnego; 
 - wyjaśnić, 

jaką rolę 

pełni 

komunikacja 

niewerbalna

; 

- określić 
nadawcę 
i odbiorcę 
przedstawio
nego  
komunikatu;  
- wymienić 
zasady, 
których 
należy 
przestrzegać 
w wystąpien
iach 
publicznych; 
- zastosować 
w praktyce 
zasady 
skutecznej 
komunikacji, 
np. 
w wystąpien
iu na forum 
klasy;  
- rozpoznać 
postawy 
asertywne 
oraz 
postawy 
uległości, 
agresji 

- odczytać 
znaczenie i 
rolę 
komunikató
w 
niewerbalny
ch 
w zaprezent
owanych 
wystąpieniac
h 
publicznych; 
- zastosować 
wybrane 
komunikaty 
niewerbalne 
w wystąpien
iu 
publicznym; 
- - wyjaśnić, 
czym się 
różni debata 
od dyskusji; 
- dostrzec i 
opisać 
przykłady 
łamania 
zasad dobrej 
komunikacji;  
- wyjaśnić, 
czym się 
różni 
postawa 
asertywna 
od postaw: 
uległości, 
agresji 
i manipulacji
. 
- stosować 
w praktyce 
warunki 

- dokonać 
krytycznej 
analizy 
przekazu 
informacyjn
ego, 
np. reklamy 
[wykorzysta
ne środki 
perswazyjne
, przejawy i 
sposoby 
manipulacji, 
wykorzystan
e 
komunikaty 
niewerbalne
]; 
- dokonać 
krytycznej 
analizy 
postaw 
uznawanych 
za asertywn
e pod kątem 
przestrzega
nia zasad 
asertywnośc
i; 
- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] akcję 
społeczną 
propagującą 
postawy 
asertywne 
i zasady 
asertywnośc
i. 
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i manipulacji
. 
 

asertywnośc
i. 

4. Życie 
rodzinne 

- podać 
przykłady 
więzi 
łączących 
członków 
rodziny; 
- wymienić 
podstawowe 
oczekiwania 
społeczne 
wobec 
poszczególnyc
h członków 
rodziny 
[dzieci, 
rodziców]. 

- wymienić 
cechy 
rodziny jako 
grupy 
społecznej;  
- wymienić 
potrzeby 
młodych 
ludzi, które 
zaspokaja 
rodzina;  
- wymienić 
rodzaje 
współczesny
ch rodzin; 
- wymienić 
podstawowe 
prawa 
i obowiązki 
dziecka w 
rodzinie; 
- wymienić 
podstawowe 
wartości 
kształtujące 
życie 
rodzinne; 
- wymienić 
podstawowe 
problemy 
zagrażające 
prawidłowe
mu 
funkcjonowa
niu 
współczesny
ch polskich 
rodzin. 

- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
rodzina 
przyczynia 
się do 
zaspokajania 
potrzeb 
człowieka; 
- podać 
nazwy 
poszczególn
ych funkcji 
rodziny; 
- porównać 
cechy 
różnych 
typów 
rodzin / 
rozpoznać 
poszczególn
e typy 
rodziny; 
- wymienić 
czynniki 
sprzyjające 
zacieśnianiu 
więzi 
rodzinnych;  
- wymienić 
instytucje 
wspierające 
rodziny w 
realizacji 
swoich 
funkcji oraz 
formy 
pomocy 
rodzinie. 
 

- wskazywać 
przykłady 
[rozpoznać 
sytuacje] 
realizacji 
przez 
rodzinę 
poszczególn
ych funkcji; 
- 
rozpoznawa
ć sytuacje 
nieprawidło
wego 
realizowania 
przez 
rodzinę 
swoich 
funkcji; 
- wyjaśnić, 
jak na 
poszczególn
ych etapach 
życia 
jednostki, 
zmienia się 
rola rodziny 
w procesie 
socjalizacji; 
- wskazać 
zależności 
pomiędzy 
systemem 
wartości a 
zasadami 
funkcjonowa
nia rodziny. 

- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
działanie 
[projekt 
społeczny] 
propagujący 
na terenie 
szkoły lub 
społeczności 
lokalnej 
wybrane 
wartości 
kształtujące 
życie 
rodzinne; 
- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
działanie 
propagujące 
wiedzę na 
temat 
instytucji 
wspierający
ch rodzinę i 
form 
pomocy 
rodzinie.  

5. Edukacja i 
praca 

- wymienić 
podstawowe 
zadania 
szkoły, 
- wymienić 
poszczególne 
typy szkół 
tworzących 
strukturę 

- wymienić 
funkcje, 
które pełni 
szkoła,  
- odczytać 
ze schematu 
podstawowe 
informacje 
dotyczące 

- wymienić 
działania za 
pomocą, 
których 
szkoła 
realizuje 
poszczególn
e funkcje; 

- 
zhierarchizo
wać funkcje 
szkoły, 
- określić, 
jaki wpływ 
na rozwój 
i przyszłość 
młodego 

- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
działanie 
propagujące 
ideę 
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szkolną 
w Polsce, 
- wymienić 
podstawowe 
prawa 
i obowiązki 
uczniów, 
- wymienić 
osoby, 
u których 
może szukać 
pomocy, 
w przypadku 
naruszenia 
praw ucznia. 

struktury 
polskiego 
szkolnictwa,  
- 
przedstawić 
różne 
warianty 
kontynuowa
nia edukacji 
po 
ukończeniu 
szkoły 
podstawowe
j;  
- określić, 
kto tworzy 
samorząd 
szkolny, 
- wymienić 
formy 
organizacji 
życia 
szkolnego. 
 

- 
przedstawić 
wady i zalety 
wyboru 
poszczególn
ych 
wariantów 
dalszej 
edukacji; 
- 
zaplanować 
swoją dalszą 
edukację 
pod kątem 
przyszłej 
aktywności 
zawodowej 
[preferencji 
zawodowyc
h]; 
- 
scharakteryz
ować 
poszczególn
e formy 
życia 
szkolnego 
[organizacja, 
zadania, 
formy 
działania], 
- rozpoznać 
przypadki 
naruszania 
praw ucznia. 
 

człowieka 
wywiera 
szkoła; 
- wyjaśnić, 
jakich 
umiejętności 
oczekuje 
współczesny 
rynek pracy; 
- wymienić 
czynniki 
umożliwiając
e 
odniesienie 
sukcesu 
edukacyjneg
o 
i zawodowe
go; 
- ocenić 
pracę 
samorządu 
szkolnego / 
podejmowa
ne przez 
niego 
działania 
i formy 
pracy; 
- ocenić i 
uzasadnić 
swoją 
aktywność 
[pracę] 
w ramach 
samorządu 
szkolnego. 

samorządno
ści 
uczniowskiej
; 
- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
działanie 
informujący 
społeczność 
szkolną, o 
sposobach 
dochodzenia 
swoich praw 
w szkole.  

6. Ekonomia 
na co 
dzień 

- odróżnić 
dochody 
rodziny od 
wydatków; 
 - wymienić 
podstawowe 
wydatki i 
źródła 
dochodów 
typowego 
gospodarstwa 
domowego; 
- wymienić 
podstawowe 
prawa 

- wymienić 
podstawowe 
zasady 
konstruowa
nia budżetu 
domowego; 
- wymienić 
rodzaje 
źródeł 
dochodów 
gospodarstw
a 
domowego; 
- wymienić 
podstawowe 

- ocenić 
[uzasadnić 
ocenę], czy 
zaprezentow
any budżet 
gospodarstw
a 
domowego 
jest 
prawidłowo 
skonstruowa
ny; 
- wymienić 
przyczyny 
powstawani

- 
zaprojektow
ać działania 
służące 
ograniczeniu 
wydatków 
budżetu 
domowego; 
- wyjaśnić, 
jak 
przestrzegan
ie zasad 
świadomego 
konsumenta 
wpływa na 

- na 
wybranych 
przykładach 
ocenić 
ofertę 
handlową 
[przydatnoś
ć 
w gospodars
twie 
domowym, 
jakość, cena, 
konkurencyj
ność].   
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przysługujące 
konsumento
wi. 
 

zasady 
prawidłowo 
skonstruowa
nego 
budżetu 
domowego; 
- podać 
przykłady 
łamania 
praw 
konsumenta
; 
- wypełnić 
typowy 
formularz 
reklamacyjn
y. 

a deficytu w 
budżecie 
domowym; 
- opisać 
strukturę 
typowego 
budżetu 
domowego; 
- napisać 
reklamację; 
- wymienić 
instytucje 
chroniące 
prawa 
konsumenta
; 
- wymienić 
podstawowe 
zasady, 
którymi 
powinien 
kierować się 
świadomy 
konsument. 

funkcjonowa
nie 
gospodarstw
a 
domowego. 
 

Podsumowani
e i test 

     

1. Czym są 
prawa 
człowieka
? 

 

- podać 
przykłady 
praw 
przysługujący
ch dzieciom; 
- podać 
przykłady 
praw i 
wolności 
człowieka; 

- wymienić 
główne 
funkcje praw 
i wolności 
człowieka;  
- podać, kto i 
kiedy 
uchwalił 
Powszechną 
Deklarację 
Praw 
Człowieka;  
- podać, kto i 
kiedy 
uchwalił 
Konwencję 
Praw 
Dziecka; 
- podać 
przykłady 
łamania 
praw 
dziecka; 
- podać 
przykłady 

- wymienić 
cechy praw i 
wolności 
człowieka; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
szczególne 
znaczenie 
Powszechnej 
Deklaracji 
Praw 
Człowieka;  
- wymienić 
prawa 
zawarte w 
Konwencji 
Praw 
Dziecka;  
- rozwinąć 
skrót 
UNICEF 
 

- 
przedstawić 
historię 
koncepcji 
praw i 
wolności 
człowieka; 
- wyjaśnić, 
znaczenie 
poszczególn
ych cech 
praw i 
wolności 
człowieka. 

 

- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
młodzi 
ludzie mogą 
włączyć się 
w działania 
prowadzone 
przez 
UNICEF; 
- 
zaprezento
wać* 
wybraną 
formę 
aktywności 
UNICEFU. 
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działań 
podejmowa
nych przez 
UNICEF. 

2. Katalog 
praw 
człowieka 

- wymienić 
przykłady 
konstytucyjny
ch praw i 
wolności 
człowieka. 

- podać 
przykłady 
praw 
pierwszej, 
drugiej i 
trzeciej 
generacji; 
- podać 
przykłady 
praw i 
wolności 
osobistych, 
politycznych 
oraz 
socjalnych, 
kulturalnych 
i ekonomicz
nych 
zagwaranto
wanych w 
Konstytucji 
RP; 

- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
prawami 
pierwszej, 
drugiej 
i trzeciej 
generacji; 
- rozpoznać 
przykłady 
łamania 
praw i 
wolności 
człowieka; 
- uzasadnić 
konieczność 
funkcjonowa
nia systemu 
ochrony 
praw i 
wolności 
człowieka. 
 

- wyjaśnić, 
jaką rolę w 
państwie 
demokratycz
nym 
odgrywa 
system 
ochrony 
praw 
człowieka.  
 

- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
kampanię 
społeczną 
propagującą 
ideę 
ochrony 
praw 
i wolności 
człowieka. 

3. Ochrona 
praw 
człowieka 

- podać 
przykłady 
łamania praw 
człowieka we 
współczesny
m świecie; 
- wymienić 
instytucje 
chroniące 
prawa 
człowieka w 
Polsce.  
 
 

- podać 
przykłady 
spraw, z 
którymi 
można 
zwrócić się 
do Rzecznika 
Praw 
Obywatelski
ch 
i Rzecznika 
Praw 
Dziecka; 
- podać 
przykłady 
organizacji 
międzynaro
dowych 
zajmujących 
się ochroną 
praw 

- 
przedstawić 
zagrożenia 
wynikające z 
łamania 
praw i 
wolności 
człowieka; 
- wymienić 
przyczyny 
łamania 
praw 
człowieka; 
- wyszukać 
w mediach 
opisy 
sytuacji, w 
których 
łamane są 
prawa 
człowieka. 

- porównać 
poziom 
przestrzegan
ia praw 
człowieka 
w państwac
h globalnego 
Południa i 
globalnej 
Północy; 
- ocenić 
[uzasadnić] 
poziom 
przestrzegan
ia praw 
człowieka w 
Polsce. 

- 
przedstawić 
i ocenić 
poziom 
przestrzega
nia 
i ochrony 
praw 
i wolności 
człowieka w 
wybranym 
państwie 
świata; 
- 
zaprezento
wać* 
działalność 
wybranej 
organizacji 
międzynaro
dowej 
na rzecz 
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i wolności 
człowieka; 
- podać 
przykłady 
działań 
podejmowa
nych przez 
Międzynaro
dowy 
Czerwony 
Krzyż. 
 

ochrony 
praw i 
wolności 
człowieka. 

4. Bezpiecze
ństwo 
nieletnich 

- podać 
przykłady 
zagrożeń 
wynikających 
z korzystania 
z cyberprzestr
zeni; 
- podać 
przykłady 
pozytywnego 
i negatywneg
o 
wykorzystania 
internetu 
przez 
młodych 
ludzi.  

- określić, 
kogo 
w świetle 
polskiego 
prawa, 
nazywamy 
nieletnim; 
- wymienić 
podstawowe 
zasady 
odpowiedzia
lności 
prawnej 
nieletnich;  
- wymienić 
korzyści 
i  zagrożenia 
wynikające 
z korzystania 
z interenetu 
- wskazać 
formy 
cyberprzem
ocy. 

- określić 
podstawowe 
zasady 
bezpieczneg
o 
korzystania 
z internetu; 
- 
przedstawić 
wady i zalety 
aktywności 
na forach 
społeczności
owych. 

- wyjaśnić, 
jak 
skutecznie 
można się 
chronić 
przed 
zagrożeniem 
cyberprzem
ocą 

- 
zaplanować 
[przeprowad
zić/ wziąć 
aktywny 
udział] 
działanie 
na rzecz 
promowania 
wśród 
rówieśników 
zasad 
prawidłowe
go 
korzystania 
z internetu. 

5. Służby 
ochrony 
prawa 

- wymienić 
przykłady 
działań policji; 
- podać 
przykłady, 
innych niż 
policja, służb 
porządkowyc
h w Polsce, 
- podać 
przykłady 
działań straży 
miejskiej.  

- wymienić 
główne 
zadania 
policji; 
- wymienić 
główne 
prawa 
przysługując
e 
policjantom; 
- wymienić 
prawa 
przysługując
e nieletnim 
w kontakcie 

- wymienić 
zadania 
poszczególn
ych służb 
mundurowy
ch w Polsce; 
- wymienić 
główne 
prawa 
przysługując
e ofiarom 
przestępstw
a, świadkom 
i oskarżony
m; 

- uzasadnić 
konieczność 
reagowania 
w przypadku 
występowan
ia przemocy 
domowej, 
przemocy 
rówieśniczej
; 
-
zinterpretow
ać przepisy 
prawa 
dotyczące 

- 
zaplanować 
działanie 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
propagujące 
konieczność 
[skuteczne 
formy] 
przeciwdział
ania 
przemocy 
domowej 
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z policjante
m; 
- wymienić 
rodzaje służ 
mundurowy
ch w Polsce. 
- odszukać 
informacje 
o prawach 
przysługując
ych ofiarom 
przestępstw
a, świadkom 
i oskarżony
m.  

-uzasadnić 
konieczność 
znajomości 
przysługując
ych nam 
praw; 
- wyjaśnić, 
gdzie należy 
szukać 
pomocy w 
przypadku 
występowan
ia przemocy 
domowej 
 
 

działania 
służ 
porządkowy
ch. 
 

[przemocy 
w grupie 
rówieśniczej 
/ przemocy 
w szkole]. 

Podsumowani
e i test 

     

1. Czym jest 
samorząd? 

- określić, kto 
tworzy 
samorząd 
uczniowski; 
- podać 
przykłady 
działań 
samorządu 
uczniowskieg
o; 
- wymienić 
podstawowe 
jednostki 
podziału 
terytorialnego 
państwa 
polskiego; 
- określić, w 
której gminie, 
powiecie 
i województw
ie mieszka. 
 

- wymienić 
rodzaje 
samorządów 
działających 
w Polsce; 
- podać 
przykłady 
samorządów 
zawodowyc
h; 
- podać 
przykłady 
działań 
samorządu 
terytorialneg
o; 
- odszukać 
na mapie 
województw
o, w którym 
mieszka; 
- rozpoznać 
herb 
miejscowośc
i, w której 
mieszka; 
- odszukać 
informacje 
na temat 
osób 
pełniących 
najważniejsz
e funkcje w 

- wyjaśnić, w 
jakim celu 
tworzone są 
samorządy 
zawodowe; 
- wyjaśnić, w 
czym 
przejawia się 
zasada 
decentraliza
cji władzy 
publicznej 
w Polsce; 
- wymienić 
organy 
samorządów 
terytorialnyc
h w Polsce; 
- określić, 
jaki 
charakter 
ma gmina, w 
której 
mieszka; 
- rozpoznać 
herb 
województw
a, w którym 
mieszka; 
- podać 
imiona 
i nazwiska 
osób 

- uzasadnić 
konieczność, 
angażowani
a się w życie 
lokalnej 
społeczności
; 
- wyjaśnić, 
jaką rolę w 
państwie 
demokratycz
nym 
odgrywa 
samorząd 
terytorialny; 
- wyjaśnić, 
czym się 
różni gmina 
wiejska, od 
gminy 
miejsko-
wiejskiej i 
miejskiej; 
- wymienić 
organy 
państwa, 
które mogą 
ingerować 
[kontrolowa
ć] działania 
władz 
samorządow
ych. 

- 
zaprezento
wać* swoją 
gminę: 
historię, 
symbole, 
tradycje 
oraz miejsca 
i osoby, 
które 
odegrały 
szczególną 
rolę w jej 
dziejach; 
- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
działanie na 
rzecz swojej 
społeczności 
lokalnej.  
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swojej 
gminie. 

pełniących 
aktualnie 
najważniejsz
e funkcje w 
swojej 
gminie. 

2. Gmina – 
podstawowa 
jednostka 
samorządu 

- wymienić 
organy gminy, 
w której 
mieszka; 
- podać 
przykłady 
spraw 
załatwianych 
w urzędzie 
gminy; 
- określić, 
gdzie znajduje 
się urząd 
gminy, w 
której 
mieszka. 

- wymienić 
podstawowe 
zadania 
gminy; 
- odróżnić 
organy 
uchwałodaw
cze od 
organów 
wykonawczy
ch gminy; 
- podać 
sposób 
wyłaniania 
władz 
gminy; 
- podać 
przykłady 
spraw 
rozstrzygany
ch 
w referendu
m gminnym. 
 

- wymienić 
podstawowe 
uprawnienia 
organów 
uchwałodaw
czych 
i wykonawcz
ych gminy; 
- wymienić 
zasady 
przeprowad
zania 
wyborów do 
władz 
gminy; 
- podać 
przykłady 
zadań 
własnych 
i zleconych 
gminy; 
- wymienić 
źródła 
finasowania 
gminy; 
- podać 
przykłady 
wpływu 
mieszkańcó
w na życie 
gminy; 
- wyjaśnić 
pojęcie 
budżet 
obywatelski; 
- wyszukać 
informacje 
na temat 
przedsięwzię
ć 
podejmowa
nych przez 
młodzieżow
e rady 
gminy, 
miasta. 

- do 
poszczególn
ych 
rodzajów 
gminy 
dopasować 
odpowiadają
ce im 
organy; 
- 
zinterpretow
ać przepis 
prawa 
dotyczący 
organizacji 
referendum 
gminnego; 
- wyjaśnić, 
jaką rolę 
w budżecie 
gminy 
odgrywają 
środki 
uzyskiwane 
z funduszy 
unijnych; 
- uzasadnić 
konieczność 
angażowani
a się 
mieszkańcó
w 
w rozwiązyw
anie 
problemów 
gminy 
i działalność 
organów 
gminy; 
- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
działalność 
samorządu 
gminnego 
przyczynia 
się do 

- wyszukać 
informacje 
na temat 
realizacji 
lokalnych 
inicjatyw 
mieszkańcó
w 
finansowany
ch 
z budżetów 
obywatelski
ch; 
- 
przygotowa
ć kampanię 
wyborczą do 
młodzieżow
ej rady 
gminy; 
- 
uczestniczyć 
w pracach 
młodzieżow
ej rady 
gminy; 
- 
zareklamow
ać / 
promować 
na forum 
szkoły ideę 
młodzieżow
ej rady 
gminy; 
- 
zaprezento
wać 
strukturę 
budżetu 
swojej 
gminy 
[wykres, 
tabela, 
prezentacja 
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rozwoju 
społeczeńst
wa 
obywatelski
ego; 
- podać 
przykłady 
działania 
młodzieżow
ej rady 
gminy.  

multimedial
na].  
 

3. Powiat i 
województwo 

- wymienić 
organy 
powiatu 
i województw
a; 
- podać 
przykłady 
spraw 
załatwianych 
w starostwie 
powiatowym 
i urzędzie 
marszałkowsk
im; 
- określić, 
gdzie znajdują 
się władze 
powiatu 
i województw
a, w których 
mieszka. 

- wymienić 
podstawowe 
zadania 
samorządu 
powiatoweg
o 
i wojewódzki
ego; 
- odróżnić 
organy 
uchwałodaw
cze od 
organów 
wykonawczy
ch powiatu 
i województ
wa; 
- podać 
sposób 
wyłaniania 
władz 
samorządow
ych powiatu 
i województ
wa; 
- podać 
przykłady 
spraw 
rozstrzygany
ch 
w referendu
m lokalnym. 
 

- wymienić 
podstawowe 
uprawnienia 
organów 
uchwałodaw
czych 
i wykonawcz
ych powiatu 
i województ
wa; 
- 
zinterpretow
ać przepis 
prawa 
dotyczący 
przeprowad
zania 
wyborów do 
władz 
uchwałodaw
czych 
powiatu 
i województ
wa. 
 

- porównać 
strukturę i 
sposób 
powoływani
a władz 
samorządow
ych gminy, 
powiatu 
i województ
wa. 

- 
przedstawić 
strukturę 
polityczną 
sejmiku 
swojego 
województw
a; 
- 
zaprezento
wać* swój 
powiat lub 
województw
o [historię, 
symbole, 
tradycje 
oraz miejsca 
i osoby, 
które 
odegrały 
szczególną 
rolę w jej 
dziejach]. 
 

4. Obywatele a 
władza 
samorządowa 

- podać 
przykłady 
spraw 
załatwianych 
przez urząd 
gminy, 
starostwo 

- sporządzić 
wykaz 
spraw, które 
można 
załatwić w 
gminie za 

- odszukać 
informacje 
zamieszczan
e 
w Biuletynie 
Informacji 
Publicznej; 

- wyjaśnić, 
dlaczego 
należy 
przestrzegać 
zasad 
etycznego 
postępowani

- 
zaplanować 
[przeprowad
zić na forum 
szkoły] 
kampanię 
społeczną 
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powiatowe, 
urząd 
marszałkowsk
i; 
- odszukać 
stronę 
internetową 
własnego 
urzędu gminy, 
starostwa 
powiatowego, 
urzędu 
marszałkowsk
iego . 

pomocą 
ePUAP; 
- wymienić 
podstawowe 
zasady 
postępowani
a etycznego 
w pracy 
administracji 
publicznej; 
- wyjaśnić 
pojęcie 
korupcja; 
- wymienić 
praw 
przysługując
e 
obywatelowi 
w urzędzie; 
- wypełnić 
wniosek 
o wydanie 
dowodu 
osobistego. 

- wyjaśnić, 
jaki rodzaj 
informacji 
zamieszcza 
się w BIP; 
- rozpoznać 
przypadki 
łamania 
praw 
obywateli 
w urzędzie. 
 

a 
urzędników 
administracji
; 
- wskazać 
działania, 
które może 
podjąć 
obywatel 
w przypadku 
łamania jego 
praw 
w urzędzie; 
- uzasadnić 
konieczność 
aktywności 
obywatelski
ej 
dla prawidło
wego 
funkcjonowa
nia 
społeczności 
lokalnej; 
- 
zaprezentow
ać strukturę 
organizacyjn
ą swojego 
urzędu 
gminy. 

promującą 
zasady 
etycznego 
postępowan
ia 
urzędników 
administracj
i 
[przeciwdzia
łającą 
zjawisku 
korupcji; 
nepotyzmu]; 
- 
zorganizowa
ć debatę / 
dyskusję 
[wziąć 
aktywny 
udział w 
debacie/ 
dyskusji] na 
temat 
przyczyn i 
skutków 
zjawiska 
korupcji 
i [lub] 
nepotyzmu 
w życiu 
publicznym; 
- 
zaprojektow
ać 
inicjatywę, 
która może 
być 
sfinansowan
a 
w ramach b
udżetu 
obywatelski
ego.  

Podsumowani
e i test 

     

1. Naród i 
ojczyzna 

- podać 
przykłady 
polskiego 
dziedzictwa 
narodowego; 

- wymienić 
główne 
czynniki 
kształtujące 
polską 

- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
wspólnotą 

- uzasadnić, 
że można 
pogodzić 
różne 
tożsamości 
społeczno-

- wyjaśnić, 
jak 
i dlaczego, 
jak zmieniał
y się 
na przestrze
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- podać 
przykłady 
więzi 
łączących 
polską 
wspólnotę 
narodową, 
- wymienić 
i rozpoznać 
polskie 
symbole 
narodowe; 
- nazwać 
swoją dużą i 
mała 
ojczyznę; 
- rozpoznać 
Narodowe 
Święto 
Niepodległośc
i i Święto 
Narodowe 
Trzeciego 
Maja. 

tożsamość 
narodową; 
- wyjaśnić 
pojęcie 
ojczyzna;  
- opisać 
polskie 
symbole 
narodowe; 
- wymienić 
sytuacje, w 
których 
używa się 
polskich 
symboli 
narodowych
; 
- wymienić 
najważniejsz
e polskie 
święta 
narodowe; 
- 
przedstawić 
zasady 
prawidłoweg
o 
zachowania 
w trakcie 
uroczystości 
państwowyc
h, świąt 
narodowych
, wobec 
symboli 
narodowych
. 
 

narodową 
i wspólnotą 
etniczną; 
- wyjaśnić, 
jakie 
znaczenie 
dla 
współczesne
go młodego 
człowieka 
ma 
tożsamość 
narodowa; 
- 
przedstawić 
historię 
polskich 
symboli 
narodowych
;  
- wymienić 
różne 
rodzaje 
tożsamości 
społecznych. 
 

kulturowe - 
wyjaśnić, w 
jaki sposób 
historia 
kształtowała 
polską 
tożsamość 
narodową, 
- do 
podanych 
świat 
narodowych 
dopasować 
odpowiadają
ce im 
wydarzenia 
historyczne, 
- 
przedstawić 
negatywne 
i pozytywne 
aspekty 
funkcjonowa
nia 
społeczeńst
w 
wieloetniczn
ych/ 
narodowych
, 
- wyjaśnić, z 
czego mogą 
wynikać 
trudności 
w utrzymani
u polskiej 
tożsamości 
narodowej.  

ni dziejów 
polskie 
symbole 
narodowe, 
- 
przedstawić 
wybrany 
problem 
etniczny / 
narodowy 
współczesne
go świata*, 
- 
zaprezento
wać 
wybrany 
element 
polskiego 
dziedzictwa 
narodowego
*; 
- 
przedstawić 
czynniki 
utrudniające 
i ułatwiające 
prawidłową 
komunikację 
pomiędzy 
różnymi 
grupami 
etnicznymi / 
narodowymi
. 

2. Obywatel
stwo i 
narodowo
ść 

- wymienić 
podstawowe 
prawa 
i obowiązki 
obywatela RP; 
- podać 
przykłady 
cnót 
/wartości 
obywatelskich
; 
-  wymienić 
postaci 
najwybitniejsz

- odróżnić 
[rozpoznać 
na 
przykładach] 
pojęcie 
narodowość 
od obywatel
stwa; 
- wymienić 
więzi łączące 
obywatela 
i państwo; 
- wymienić 
podstawowe 

- rozpoznać 
różne 
sposoby 
nabywania 
obywatelstw
a polskiego; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
obywatelstw
em 

- porównać 
różne 
sposoby 
nabywania 
obywatelstw
a polskiego; 
- uzasadnić 
konieczność 
przestrzegan
ia 
cnót/wartoś
ci 
obywatelskic
h we 

- 
zaprezento
wać* 
wzorzec 
obywatela 
polskiego; 
wybór 
postaci 
uzasadnić, 
odwołując 
się do jego 
cnót, 
postaw, 
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ych Polaków 
XX i XXI 
wieku. 

sposoby 
nabycia 
obywatelstw
a polskiego; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
zasada krwi; 
- wymienić 
cechy 
dobrego 
obywatela. 
 

a narodowoś
cią; 
- wymienić 
konstytucyjn
e prawa i 
obowiązki 
obywatela 
RP; 
- wyjaśnić, 
jaki wpływ 
ma państwo 
na 
kształtowani
e więzi 
narodowych
. 
 
 

współczesny
m państwie 
demokratycz
nym; 
- 
przedstawić 
konsekwencj
ę odrzucenia 
wartości w 
życiu 
publicznym. 

działań, 
osiągnięć.  

3. Czym jest 
patriotyz
m? 

- podać 
przykłady 
postaw 
patriotycznyc
h i działań na 
rzecz dobra 
Ojczyzny;  
- podać 
przykłady 
postaw 
patriotycznyc
h wśród 
współczesnej 
młodzieży. 

- wyjaśnić 
pojęcie 
patriotyzm; 
- wymienić 
przejawy 
patriotyzmu 
lokalnego 
i gospodarcz
ego.  
 

- uzasadnić 
potrzebę 
patriotyzmu 
we 
współczesny
m świecie; 
- porównać 
postawy 
patriotyczne 
dawniej i 
dzisiaj. 
 

- wskazać 
zalety i wady 
postaw 
określanych 
jako 
patriotyzm 
gospodarczy
; 
 - wskazać 
zalety i wady 
postaw 
uznawanych 
współcześni
e 
za przejawy 
patriotyzmu, 
np. kibicowa
nie na 
zawodach 
sportowych. 
 

- podjąć na 
forum 
szkoły lub 
środowiska 
lokalnego 
działania 
służące 
propagowan
iu postaw 
patriotyczny
ch 
[zaplanować
, aktywnie 
uczestniczyć
]; 
- podjąć 
działania 
sprzyjające 
rozwojowi 
lokalnej 
społeczności 
[zaplanować
, aktywnie 
uczestniczyć
]. 

4. Mniejszoś
ci 
narodowe 
i etniczne 
w Polsce 

- podać 
przykłady 
mniejszości 
etnicznych 
i narodowych 
we współczes
nej Polsce; 

- wymienić 
podstawowe 
prawa 
przysługując
e 
mniejszościo
m 
narodowym 

- wymienić 
zamieszkują
ce Polskę 
mniejszości 
narodowe i 
etniczne, 
oraz grupę 
posługującą 

- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
mniejszością 
narodową 

- 
zaprezento
wać* 
historię, 
kulturę, 
formy 
organizacji 
wybranej 



 

15 
 

- wymienić 
podstawowe 
grupy 
cudzoziemcó
w 
przebywający
ch w Polsce. 
 

i etnicznym 
w Polsce, 
- wyjaśnić 
pojęcie 
Polonia, 
- odczytać z 
mapy, gdzie 
znajdują się 
największe 
skupiska 
mniejszości 
etnicznych 
i narodowyc
h w Polsce; 
- odczytać z 
mapy, gdzie 
współcześni
e znajdują 
się 
największe 
skupiska 
Polonii. 

się językiem 
regionalnym
;  
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
mniejszościa
mi 
narodowymi 
i etnicznymi 
w Polsce a 
cudzoziemca
mi; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
pojęciami: 
imigranci i 
uchodźcy; 
- wymienić 
podstawowe 
prawa 
przysługując
e 
uchodźcom 
w Polsce; 
- wymienić 
związki 
łączące 
Polonię 
z Polską. 
 

a mniejszośc
ią etniczną; 
- wymienić 
kryteria, 
które 
decydują 
w Polsce o 
uznaniu 
danej 
społeczności 
za 
mniejszość 
narodową 
lub etniczną; 
- wymienić 
główne 
czynniki, 
które 
zadecydował
y 
o powstaniu 
Polonii; 
- uzasadnić 
konieczność 
szczególnej 
ochrony 
prawnej 
mniejszości 
narodowych 
i etnicznych. 

mniejszości 
narodowej 
lub etnicznej 
w Polsce  

5. Tolerancja 
i przejawy 
ksenofobii 

- podać 
przykłady /  
rozpoznać 
przejawy 
ksenofobii, 
w tym 
rasizmu, 
szowinizmu 
i antysemityz
mu; 
- rozpoznać 
postawy 
tolerancyjne i 
braku 
tolerancji. 

- wyjaśnić 
pojęcia: 
ksenofobia, 
rasizm, 
szowinizm; 
- wyjaśnić 
pojęcie 
tolerancja; 
- odróżnić 
postawę 
tolerancyjną 
od postawy 
bezkrytyczn
ej 
akceptacji; 

- wyjaśnić 
pojęcie 
stereotyp; 
- wymienić 
cechy 
stereotypu;  
- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
można 
przeciwstaw
iać się 
przejawom 
ksenofobii, 
w tym 
szowinizmo
wi 

- uzasadnić 
potrzebę 
przeciwstaw
iania się 
przejawom 
ksenofobii, 
w tym 
szowinizmo
wi 
i antysemity
zmowi; 
- 
przedstawić 
społeczne 
konsekwencj
e 

- podjąć na 
forum 
szkoły lub 
środowiska 
lokalnego 
działania 
sprzyjające 
kształtowani
u  
postawy 
otwartości, 
akceptacji i 
tolerancji 
wobec 
odmiennośc
i etnicznych, 
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- podać 
przykłady 
stereotypów
. 
 

i antysemity
zmowi. 
- porównać 
postawę 
patriotyczną 
i nacjonalist
yczną; 
- uzasadnić 
słuszność 
postawy 
tolerancyjne
j.  

stereotypiza
cji. 
 

religijnych 
i kulturowyc
h. 
 

Podsumowani
e i test 

     

1. Państwo i 
demokracja 

- podać 
przykłady 
działań 
władzy 
państwowej; 
- wymienić 
podstawowe 
cechy 
państwa; 
- wymienić 
nazwy 
współczesnyc
h reżimów 
politycznych 
[demokracja, 
autorytaryzm, 
totalitaryzm]. 

- wyjaśnić, 
co to znaczy, 
że państwo 
jest 
suwerenne; 
- wymienić 
podstawowe 
funkcje 
państwa; 
- podać 
przykłady 
realizacji 
zasady 
przedstawici
elstwa; 
- wymienić 
podstawowe 
cechy 
państwa 
demokratycz
nego. 
 

- - wymienić 
podstawowe 
formy 
demokracji 
bezpośredni
ej; 
- wyjaśnić, 
czym się 
różni 
demokracja 
bezpośredni
a 
od pośredni
ej; 
- wymienić 
korzyści, 
jakie daje 
obywatelom 
ustrój 
demokratycz
ny; 
- wymienić 
podstawowe 
cechy 
autorytaryz
mu 
i totalitaryz
mu; 
- dopasować 
działania 
władzy 
państwowej 
do poszczeg
ólnych 
funkcji 
państwa; 

- wskazać 
wady i zalety 
demokracji 
bezpośredni
ej 
i pośredniej; 
- wskazać na 
mapie 
Europy 
monarchie 
i republiki; 
- podać 
przykłady 
współczesny
ch państwa 
autorytarnyc
h; 
- podać 
przykłady 
współczesny
ch 
i historyczny
ch państw 
totalitarnych
. 
 

- 
zaprezento
wać* 
sytuację 
człowieka 
w państwie 
totalitarnym  
- porównać 
pozycję 
obywatela 
w państwie 
demokratyc
znym oraz 
państwie 
autorytarny
m 
i totalitarny
m. 
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- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
monarchią a 
republiką. 

2. Polska 
państwem 
demokratyczn
ym 

- wymienić 
główne 
rodzaje 
władzy 
państwowej; 
- wymienić 
organy 
władzy 
ustawodawcz
ej, 
wykonawczej 
i sądowniczej 
w Polsce; 
- podać 
nazwę ustawy 
zasadniczej. 

- wymienić 
podstawowe 
zasady 
ustroju 
Polski;  
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
zasady: 
konstytucjon
alizmu, 
przedstawici
elstwa 
i trójpodział
u władzy;  
- wymienić 
źródła 
powszechnie 
obowiązując
ego prawa w 
Polsce; 
- wymienić 
szczególne 
cechy 
konstytucji.  
 
 

- wymienić 
rozdziały 
Konstytucji 
RP; 
- wyjaśnić, 
czym 
zajmuje się 
Trybunał 
Konstytucyjn
y; 
- wyjaśnić, 
czym jest 
preambuła; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polegają 
zasady: 
pluralizmu 
politycznego
, 
republikańsk
iej formy 
rządu, 
państwa 
prawa; 
- wymienić 
wartości, do 
których 
odwołuje się 
preambuła 
Konstytucji; 
- odszukać 
w Konstytucj
i RP przepisy 
dotyczące 
wskazanych 
kwestii; 
- wyjaśnić, 
czego 
dotyczyły 
referenda 
ogólnokrajo
we 
przeprowad

- wyjaśnić, 
jakich spraw 
może 
dotyczyć 
referendum 
ogólnokrajo
we; 
- dokonać 
interpretacji 
przepisu 
Konstytucji 
RP 
dotyczącego 
referendum 
ogólnokrajo
wego; 
- 
przedstawić 
główne 
zasady 
nowelizacji 
Konstytucji 
RP. 
 

- wyjaśnić, 
dlaczego 
zasady 
konstytucjo
nalizmu, 
przedstawici
elstwa, 
trójpodziału 
władzy, 
pluralizmu 
politycznego
, państwa 
prawa są 
fundamente
m ustroju 
demokratyc
znego; 
- wskazać 
wady 
i zalety 
republikańsk
iej formy 
rządów; 
- 
przedstawić 
historię 
polskiego 
konstytucjo
nalizmu. 
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zone po 
1989 roku. 
 
 

3. Sejm i Senat 
RP 

- wymienić 
organy 
władzy 
ustawodawcz
ej; 
- wymienić 
główną 
funkcję Sejmu 
i Senatu; 
- określić, z 
kogo składa 
się Sejm 
i Senat; 
- podać 
zasadę 
zgodnie, z 
którą 
formowany 
jest Sejm i 
Senat; 
- podać 
przykład partii 
politycznej 
działającej w 
Polsce. 
 
 

- określić, z 
ilu posłów 
składa się 
Sejm, a z ilu 
Senat; 
- wymienić 
najważniejsz
e 
kompetencj
e Sejmu 
i Senatu; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
zasada 
przedstawici
elstwa; 
- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
podejmowa
ne są 
decyzje w 
Sejmie 
i Senacie; 
- wymieć 
zasady, 
według, 
których 
odbywają 
się wybory 
do Sejmu i 
Senatu; 
- wymienić 
partie 
polityczne, 
których 
przedstawici
ele zasiadają 
w Sejmie 
bieżącej 
kadencji. 
 

- określić, z 
kogo składa 
się 
Zgromadzeni
e Narodowe; 
- podać 
przykład 
sytuacji, w 
której Sejm i 
Senat 
obradują 
jako 
Zgromadzeni
e Narodowe; 
- wyjaśnić 
zasady, 
według, 
których 
odbywają 
się wybory 
do Sejmu i 
Senatu; 
- wyjaśnić 
pojęcie 
immunitet;  
- wymienić 
główne 
etapy 
procesu 
ustawodawc
zego; 
- wyjaśnić, 
co jest 
głównym 
celem 
działalności 
partii 
politycznej. 
 

- porównać 
zasady 
wyborów do 
Sejmu 
i Senatu; 
- porównać 
rolę Sejmu i 
Senatu 
w procesie 
ustawodawc
zym; 
- wyjaśnić, 
jaką rolę w 
procesie 
ustawodawc
zym posiada 
Prezydent 
RP; 
- wyjaśnić 
pojęcia: 
mandat, 
komisje 
sejmowe, 
Prezydium 
Sejmu, 
Konwent 
Seniorów, 
- wyjaśnić, 
jakie 
znaczenie 
w państwie 
demokratycz
nym ma 
aktywność 
wyborcza 
obywateli; 
- wskazać 
skutki, jakie 
niesie dla 
państwa 
i społeczeńst
wa niska 
frekwencja 
wyborcza. 
 

- 
zaprezento
wać*  
wybraną 
polską 
partię 
polityczną 
[struktura 
organizacyjn
a, program, 
działalność, 
wartości]. 
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4. Prezydent i 
Rada 
Ministrów 

- wymienić 
organy 
władzy 
wykonawczej 
w Polsce; 
- podać imię 
i nazwisko 
urzędującej 
głowy 
państwa 
oraz Prezesa 
Rady 
Ministrów; 
- określić 
sposób 
powoływania 
Prezydenta 
RP; 
- podać 
przykład 
uprawnienia 
Prezydenta 
RP. 

- 
przedstawić 
główne 
zasady 
wyboru 
Prezydenta 
RP; 
- wymienić 
podstawowe 
kompetencj
e 
Prezydenta 
RP; 
- wymienić 
podstawowe 
kompetencj
e Rady 
Ministrów. 

- 
uporządkow
ać 
kompetencj
e 
Prezydenta 
RP [polityka 
wewnętrzna
, polityka 
zagraniczna]
; 
- omówić 
główne 
zasady 
procedury 
tworzenia 
rządu; 
- 
przedstawić 
podstawowe 
fakty 
dotyczące 
życiorysu 
politycznego 
urzędującej 
głowy 
państwa 
oraz Prezesa 
Rady 
Ministrów. 

- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
kontrola 
polityczna 
Sejmu nad 
Radą 
Ministrów; 
- wyjaśnić na 
czym polega 
zasada 
kontrasygna
ty;  
- 
przedstawić 
główne 
zadania 
wskazanych 
ministerstw; 
- wymienić 
Prezydentó
w RP po 
1989 r. 
 

- 
zaprezento
wać* 
zadania i 
zakres 
działań 
wybranego 
ministerstw
a;  
- na 
podstawie 
zgromadzon
ych 
informacji, 
wyjaśnić, w 
jaki sposób 
działania 
wskazanych 
ministerstw 
wpływają na 
życie 
przeciętnej 
polskiej 
rodziny. 

5. Sądy i 
trybunały 

- podać 
przykłady 
spraw, z 
którymi 
człowiek 
może zwrócić 
się do sądu;  
- wymienić 
rodzaje 
sądów w 
Polsce. 
 

- wymienić 
główne 
zasady 
postępowani
a sądowego;  
- wymienić 
nazwy 
trybunałów 
działających 
w Polsce; 
- określić 
główne 
zadanie 
Trybunału 
Konstytucyjn
ego; 
- wyjaśnić, 
czym 
zajmują się 
sądy 
administracy
jne. 

- rozpoznać 
główne 
zasady 
postępowani
a sądowego, 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
zasada 
niezależnośc
i sądów; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
zasada 
niezawisłości 
sędziów; 
- wyjaśnić, 
jaką rolę 
pełnią 
sędziowie 

- wymienić 
zasady 
gwarantując
e 
niezawisłość 
sędziów,  
- wyjaśnić, 
znaczenie 
zasady 
dwuinstancy
jności 
postępowani
a sądowego; 
- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
realizowana 
jest zasada 
dwuinstancy
jności 
postępowani
a sądowego, 

- omówić 
strukturę 
i hierarchię 
sądów 
w Polsce; 
- 
zaprezento
wać 
strukturę 
organizacyjn
ą sądu 
rejonowego; 
- zająć 
stanowisko 
w sprawie 
roli 
ławników w 
procesie 
sądowym 
[zbudować 
argumenty 
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w procesie 
sądowym; 
- wymienić 
strony 
postępowani
a sądowego 
[postepowa
nie karne i 
cywilne]. 

- wyjaśnić 
rolę 
Trybunału 
Konstytucyjn
ego 
i Trybunału 
Stanu dla 
ochrony 
zasady 
państwa 
prawa. 

i kontrargu
menty]. 

6. Organizacje 
pozarządowe 

- podać 
przykłady 
organizacji 
pozarządowyc
h; 
- podać 
przykłady 
działań 
wolontariuszy
. 
 

- podać 
przykłady 
realizacji 
prawa do 
swobodnego 
zrzeszania 
się; 
- odszukać 
przykłady 
stowarzysze
ń i fundacji 
działających 
w swoim 
środowisku 
lokalnym;  
- podać 
przykłady 
działań 
podejmowa
nych przez 
związki 
zawodowe;  
- wymienić 
cechy 
wolontariatu
. 

- wyjaśnić 
pojęcia: 
fundacja 
i stowarzysz
enie; 
- wyjaśnić, 
jak rolę 
pełnią 
związki 
zawodowe;  
- uzasadnić 
konieczność 
angażowani
a się 
w działania 
organizacji 
pozarządow
ych; 
- 
przedstawić 
korzyści 
wynikające 
z pracy 
w wolontari
acie; 
- wymienić 
główne 
organizacje 
młodzieżow
e działające 
w Polsce. 

- wyjaśnić, 
jaką rolę w 
państwie 
demokratycz
nym 
odgrywa 
zasada 
swobodnego 
zrzeszania 
się; 
- wyjaśnić 
różnicę 
pomiędzy 
fundacją 
a stowarzysz
eniem;  
- wyjaśnić, 
czym jest 
organizacja 
pożytku 
publicznego 
i w jaki 
sposób 
można 
wspomóc jej 
działalność. 

- aktywnie 
uczestniczyć 
w działaniac
h na rzecz 
wspierania 
innych ludzi, 
rozwoju 
środowiska 
lokalnego 
[aktywność 
w organizacj
ach 
pozarządow
ych, praca 
w wolontari
acie];  
- 
zaprezento
wać* 
wybraną 
organizację 
pozarządow
ą [misja, 
wartości, 
cele, formy 
działania, 
struktura 
organizacyjn
a, znaczenie 
dla 
środowiska]; 
- 
przedstawić 
historię 
NSZZ 
”Solidarność
”; 
- 
zaplanować 
działalność 
i strukturę 
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organizacyjn
ą 
dowolnego 
stowarzysze
nia. 

7. Media i opinia 
publiczna 

- podać 
przykłady 
środków 
masowego 
przekazu; 
- podać 
przykłady 
pracy 
dziennikarzy;  
- odszukać 
w środkach 
masowego 
przekazu 
przykłady 
reklam. 

- podać 
główne 
cechy 
środków 
masowego 
przekazu; 
- podać 
główne 
cechy opinii 
publicznej;  
- wymienić 
główne 
funkcje 
mediów; 
- podać 
przykłady 
mediów 
społeczności
owych; 
- odczytać, 
zilustrowane 
w prostej 
formie, 
wyniki 
wskazanego 
sondażu 
opinii 
publicznej; 
- wymienić 
główne 
funkcje 
reklamy. 
 
 

- odczytać 
cel 
wskazanej 
kampanii 
społecznej; 
- wskazać 
pozytywne i 
negatywne 
aspekty 
funkcjonowa
nia mediów 
społeczności
owych; 
- wymienić 
główne 
zasady etyki 
dziennikarsk
iej; 
- odszukać w 
tekście 
publicystycz
nym fakty i 
opinie; 
- wymienić 
podstawowe 
sposoby 
perswazji / 
manipulacji 
stosowane 
w mediach. 

- dostrzec 
środki 
perswazji / 
manipulacji 
zastosowane 
we 
wskazanej re
klamie; 
- wyjaśnić, 
jaką rolę 
pełni opinia 
publiczna 
[sondaże 
opinii 
publicznej] 
w państwie 
demokratycz
nym; 
- uzasadnić 
konieczność 
przestrzegan
ia zasad 
etyki 
dziennikarsk
iej; 
- odszukać 
przykłady 
łamania 
etyki 
dziennikarsk
iej; 
- uzasadnić 
konieczność 
oddzielania 
faktów od 
opinii. 

- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
należy strzec 
się przed 
manipulacją 
stosowaną 
w reklamach
; 
- dokonać 
krytycznej 
analizy 
wybranej 
reklamy; 
- 
zaplanować 
[przeprowad
zić / wziąć 
aktywny 
udział] 
kampanię 
reklamową 
[kampanię 
społeczną]. 

 
 
Podsumowani
e i test 

     

1. Organizacj
e 
międzynar
odowe 

- rozwinąć 
skrót ONZ; 
- rozwinąć 
skrót NATO; 
- podać 
przykłady 

- wymienić, 
główne cele 
i zadania 
ONZ; 
- wymienić 
główne cele 

- wyjaśnić, 
jaką rolę 
pełnią 
ambasadorz
y 

- wyjaśnić, 
czym różni 
się ONZ od 
innych 
organizacji 

- 
zaprezento
wać* 
wybraną 
misję 
pokojową 
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działań 
podejmowany
ch przez ONZ; 
- podać 
przykłady 
działań 
podejmowany
ch przez 
NATO. 

i zadania 
NATO; 
- rozpoznać 
przejawy 
realizacji 
przez 
państwo 
polityki 
zagranicznej; 
- wymienić 
główne 
organy ONZ. 

i konsulowie
; 
- wyjaśnić, 
jakie są 
główne cele 
polityki 
zagranicznej 
państwa; 
- określić, 
kiedy 
powstało 
ONZ i kiedy 
powstało 
NATO; 
- wyjaśnić, 
czym 
zajmuje się 
Rada 
Bezpieczeńst
wa ONZ;  
-wyjaśnić 
pojęcie 
misja 
pokojowa 
ONZ, - 
wymienić 
przykłady 
aktywności 
Polski 
w ONZ i 
NATO. 
 

międzynaro
dowych; 
- wyjaśnić, 
jaka rolę 
odgrywa 
NATO 
w polityce 
obronnej 
państwa 
polskiego; 
- wymienić 
nazwy, 
innych niż 
ONZ i NATO, 
organizacji 
międzynaro
dowych, do 
których 
należy 
Polska. 

ONZ, 
w której 
brały 
udział/biorą 
wojska 
polskie 
[cele, 
zadania, 
historia 
misji, 
charakteryst
yka 
konfliktu, 
udział wojsk 
polskich, 
geografia 
polityczna], 
- wskazać na 
mapie 
państwa 
członkowski
e NATO.  

2. Unia 
Europejsk
a 

- wymienić 
rok, w którym 
Polska 
przystąpiła do 
Unii 
Europejskiej; 
- wymienić 
państwa 
sąsiadujące z 
Polską, które 
należą do Unii 
Europejskiej.  
 

- określić, 
kiedy i gdzie 
podpisano 
traktat o 
powstaniu 
Unii 
Europejskiej; 
- wymienić 
imiona 
i nazwiska 
Ojców 
założycieli 
zjednoczone
j Europy; 
- wymienić 
główne 
przyczyny 
integracji 
europejskiej, 

- wymienić 
główne 
etapy 
integracji 
europejskiej;  
- wskazać na 
mapie 
państwa 
członkowski
e Unii 
Europejskiej; 
- odszukać 
informacje 
o życiorysie 
politycznym 
Ojców 
założycieli 
zjednoczone
j Europy; 

- podać 
podstawowe 
kompetencj
e głównych 
organów 
Unii 
Europejskiej, 
- 
przedstawić 
wady i zalety 
procesu 
integracji 
europejskiej, 
- 
zaprezentow
ać sylwetki 
polityczne 
Polaków 
pełniących 
ważne 

- 
zaprezento
wać* 
wybrane 
problemy 
[osiągnięcia] 
Unii 
Europejskiej
; 
- 
zaprezento
wać* 
wybrane 
państwa 
członkowski
e Unii 
Europejskiej 
[historia, 
kultura, 
demografia, 
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- wymienić 
główne 
zasady 
funkcjonowa
nia Unii 
Europejskiej; 
. 
 

- wyjaśnić 
główne 
zasady 
funkcjonowa
nia Unii 
Europejskiej; 
- podać 
nazwy 
głównych 
organów 
Unii 
Europejskiej; 
- wymienić 
imiona 
i nazwiska 
Polaków 
pełniących 
ważne 
funkcje 
w instytucja
ch 
/organach 
Unii 
Europejskiej. 

funkcje w 
instytucjach 
/organach 
Unii 
Europejskiej. 

ekonomia, 
itp.] 
- 
zaplanować 
[zorganizow
ać / 
aktywnie 
uczestniczyć
] Dzień 
Europy w 
szkole. 

3. Polska w 
Unii 
Europejski
ej 

- podać 
przykłady 
praw/korzyści
, które nabyli 
obywatele 
polscy 
po wejściu 
Polski do Unii 
Europejskiej, 
- podać rok, 
w którym 
Polska 
przystąpiła do 
Unii 
Europejskiej. 

- wyjaśnić, w 
jaki sposób 
nabywa się 
obywatelstw
o Unii 
Europejskiej,  
- wymienić 
prawa 
wynikające 
z obywatelst
wa Unii 
Europejskiej, 
- wymienić 
nazwy 
funduszy 
unijnych, 
z których 
korzysta 
Polska. 
 
 

- podać 
informacje 
dotyczące 
głównych 
etapów 
integracji 
Polski z Unią 
Europejską 
[referendum 
ratyfikacyjne
]; 
- podać 
przykłady 
wykorzystan
ia funduszy 
unijnych; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
Europejski 
Rynek 
Wewnętrzny
. 
 

- ocenić 
proces 
integracji 
Polski z Unią 
Europejską - 
przedstawić 
korzyści i 
zagrożenia;  
- wyjaśnić, 
na jakich 
zasadach 
funkcjonuje 
Strefa 
Schengen; 
- 
przedstawić 
korzyści 
wynikające 
z przynależn
ości Polski 
do Strefy 
Schengen. 

- 
zaprezento
wać* 
inwestycje 
gminne, 
finansowan
e 
ze środków 
unijnych; 
- 
zaprezento
wać* 
wybraną 
inicjatywę 
unijną 
dotyczącą 
młodzieży. 
 

4. Problemy 
współczes

- wymienić 
przykłady 
ilustrujące 

- wskazać, 
na 
podstawie 

- podać 
przykłady 
ilustrujące 

- podać 
przyczyny 
dysproporcji 

- 
zaprezento
wać* 
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nego 
świata 

proces 
globalizacji;  
- podać 
przykłady 
pomocy 
humanitarnej. 

mapy, 
państwa 
globalnej 
Północy i 
globalnego 
Południa; 
- wyjaśnić, 
na czym 
polega 
różnica 
pomiędzy 
państwami 
globalnej 
Północy 
i globalnego 
Południa; 
- podać 
przykłady 
globalizacji 
ekonomiczn
ej 
i kulturowej 
współczesne
go świata. 

dysproporcj
ę rozwojową 
pomiędzy 
państwami 
globalnego 
Południa i 
globalnej 
Północy; 
- podać 
przykłady 
zależności 
pomiędzy 
państwami 
globalnej 
Północy i 
globalnego 
Południa; 
- uzasadnić 
konieczność 
udzielania 
pomocy 
humanitarne
j. 

rozwojowyc
h 
współczesne
go świata; 
- wymienić 
korzyści 
i zagrożenia 
wynikające z 
procesu 
globalizacji; 
- wyjaśnić, 
dlaczego 
pomoc dla 
państw 
biednego 
Południa jest 
często 
nieskuteczna
; 
- wyjaśnić 
pojęcia 
Grupa G7. 

działania 
wybranej 
organizacji 
pozarządow
ej 
zajmującej 
się 
udzielaniem 
pomocy 
humanitarn
ej;   
- 
zorganizowa
ć debatę / 
dyskusję 
[wziąć 
aktywny 
udział w 
debacie / 
dyskusji] 
dotyczącą 
sposobów 
udzielania 
efektywnej 
pomocy 
społeczności
om 
globalnego 
Południa; 
- 
zaprezento
wać* 
problemy 
wybranego 
państwa 
globalnego 
Południa. 

5. Konflikty 
zbrojne na 
świecie 

- podać 
przykłady 
działań 
terrorystyczn
ych; 
- podać 
przykłady 
konfliktów 
międzynarod
owych. 

- podać 
przykłady 
organizacji 
międzynaro
dowych 
zajmujących 
się 
rozwiązywan
iem 
konfliktów i 
walką 
z terroryzme
m; 
- wymienić 
skutki 

- na 
wybranych 
przykładach 
przedstawić 
przyczyny 
współczesny
ch 
konfliktów 
międzynaro
dowych; 
- wymienić 
skutki 
rozwoju 
terroryzmu 
we 

- 
przedstawić 
różne 
rodzaje 
terroryzmu; 
- wyjaśnić, 
dlaczego 
walka z 
terroryzme
m jest 
trudna i 
często 
nieskuteczna
. 

- 
zaprezento
wać* 
wybrany 
konflikt 
międzynaro
dowy 
[lokalizacja 
konfliktu na 
mapie, 
strony 
konfliktu, 
przyczyny 
i formy 
konfliktu, 
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długotrwały
ch 
konfliktów 
międzynaro
dowych. 

współczesny
m świecie; 
- wymienić 
cechy 
ludobójstwa. 
 

sposoby 
rozwiązania 
sporu]. 

Podsumowani
e i test 

     

 

 

 

 

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA NA LEKCJACH FIZYKI 

Sprawdzanie i ocena osiągnięć ucznia jest potrzebna zarówno nauczycielowi, jak i uczniom.  

 

Celami sprawdzenia osiągnięć uczniów w różnych ogniwach lekcji są: 

 - strukturyzacja materiału nauczania fizyki, 

 - sterowanie procesem nauczania,  

- uzyskiwanie informacji o jakości uczenia się,  

- umożliwienie uczniom poznania własnych osiągnięć,  

- wyrabianie odwagi w zadawaniu pytań nauczycielowi,  

- rozwijanie motywacji do aktywnego udziału w lekcji, 

 - zapobieganie niepowodzeniom w nauce,  

- zmniejszenie dystansu uczeń – nauczyciel.  

 

Można wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje sprawdzania osiągnięć uczniów:  

- sprawdzanie wstępne,  

- sprawdzanie bieżące – kształtujące, 

- sprawdzanie końcowe – sumujące.  

 

Dobierając metodę sprawdzania osiągnięć uczniów, należy uwzględnić: jakość określonego elementu treści 

(teoretyczny, praktyczny), możliwości uczniów, a także warunki wyposażeniowe i organizacyjne.  
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Wybierając jedną z niżej wymienionych metod, należy zwrócić uwagę na:  

- stworzenie sytuacji, w której uczeń może wykazać się opanowaniem określonej czynności,  

- porównanie sposobu wykonania tej czynności przez ucznia ze wzorcem tej czynności i ustalenie, czy została 

ona opanowana.  

 

Metody sprawdzenia osiągnięć uczniów: 

 - sprawdzian ustny,  

- sprawdzian pisemny (w tym testy dydaktyczne),  

- sprawdzian laboratoryjny (w tym doświadczenie, modele urządzeń, przyrządy wykonane samodzielnie przez 

uczniów jako praca domowa),  

- obserwacja pracy uczniów (w tym aktywność na lekcji, pomoc koleżeńska i wszelkie formy przygotowania do 

lekcji),  

- samokontrola pracy uczniów 

 

              Oceny osiągnięć uczniów można dokonać na podstawie hierarchii wymagań, tak aby spełnienie 

wyższych wymagań uwarunkowane było spełnieniem wymagań niższych.  

             W celu hierarchizacji wymagań na poszczególne stopnie proponujemy przyjęcie następujących 

kryteriów (wg B. Niemierki): 

 - łatwość nauczania zagadnień (przystępność dla uczniów), 

 - doniosłość naukowa przekazywanych treści,  

- niezbędność wewnątrzprzedmiotowa dla opanowania kolejnych tematów przedmiotu, 

- użyteczność w życiu codziennym.  

Poziom opanowania wiadomości i umiejętności uczniów ocenia się według sześciostopniowej skali ocen: 

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.  

 

 

 

            Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno być poprzedzone wcześniejszym ustaleniem wymagań 

oddzielnie dla każdego pozytywnego stopnia, czyli wymagań na stopień dopuszczający (wymagania 

konieczne), dostateczny (wymagania podstawowe), dobry (wymagania rozszerzające), bardzo dobry i 

celujący (wymagania dopełniające).  

Na stopień niedostateczny wymagań nie ustala się. 
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Wymagania konieczne (K) określają: wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome 

korzystanie z lekcji i wykonywanie prostych zadań z życia codziennego. Uczeń potrafi rozwiązywać przy 

pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i 

umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.  

 

Wymagania podstawowe (P) określają: wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, 

użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Uczeń 

przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne.  

 

Wymagania rozszerzające (R) określają: wiadomości i umiejętności średnio trudne, wspierające tematy 

podstawowe rozwijane na wyższym etapie kształcenia. Uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic, Internetu. 

 

 Wymagania dopełniające (D) określają: wiadomości i umiejętności złożone lub o charakterze problemowym, 

zaliczane najczęściej do wyższych kategorii celów kształcenia. Uczeń projektuje i wykonuje doświadczenia 

potwierdzające prawa fizyczne, rozwiązuje 

złożone zadania rachunkowe (np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawia wiadomości 

ponadprogramowe związane tematycznie z treściami nauczania.  

 

Podsumowując: 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

- posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),  

- umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,  

- umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, 

 - osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, 

 - sprostał wymaganiom KPRD. 

 

 Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 - w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

- zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach, 

 - jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,  

- potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,  

- rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe, 
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 - sprostał wymaganiom KPRD. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

- poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów, 

 - potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem, 

 - sprostał wymaganiom KPR. 

 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  

- potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela, 

 - potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela, 

 - zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych, 

 - sprostał wymaganiom KP.  

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 - ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

- zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,  

- potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,  

- sprostał wymaganiom K.  

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

- nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, 

 - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z 

pomocą nauczyciela, 

 - nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

- nie sprostał wymaganiom K. 
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Słowniczek pojęć 

1. Poprzez pojęcie sprawdzianu (praca klasowa, test) rozumie się pisemne 

sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzone w czasie zajęć 

szkolnych, obejmujące zakres materiału z więcej niż trzech lekcji. 

2. Przez pojęcie sprawdzian po I półroczu/ sprawdzian po II półroczu rozumie się 

pisemne sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzane raz 

na koniec każdego półrocza. 

3. Przez pojęcie projektu rozumie się samodzielną pracę uczniów służącą 

realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego 

i wychowawczego) w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Projekt ma 

wyznaczone cele i ma przynieść określony rezultat. 

4. Przez pojęcie kartkówki rozumie się pisemne sprawdzenie wiadomości 

obejmujących zakres materiału z nie więcej niż trzech lekcji. 

5. Przez pojęcie odpowiedzi ustnej rozumie się ustne sprawdzenie wiadomości 

obejmujących ustalony z uczniami zakres materiału.  

6. Przez pojęcie pracy domowej rozumie się zagadnienia nawiązujące do lekcji 

zadane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania przez ucznia 

w formie ustnej, pisemnej lub praktycznej. Prac domowych nie zadaje się na 

święta, ferie zimowe i letnie. 

7.  Przez pojęcie pracy na lekcji rozumie się aktywność ucznia na lekcji, np.: 

ćwiczenia pisemne, udział w dyskusjach dotyczących tematu lekcji. 

8. Prezentacja – pokaz multimedialny opatrzony komentarzem ustnym. 

9. Recytacja – zaprezentowanie z pamięci utworu literackiego. 
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ze zmianami zatwierdzinymi na Radzie Pedagogicznej 22 marca 2018 r. 


