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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY  

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA V 

 

OPRACOWANIE: MONIKA REMLEIN 

 
 
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.) i Zasadami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania (ZWO) obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 26  w Poznaniu. 

 

CELE EDUKACJI PRZYRODNICZEJ  
 

Cele edukacyjne 

1. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 

2. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym. 

3. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu. 

4. Poznanie współzależności człowieka i środowiska. 

5. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody. 

6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

 

Zadania szkoły 

1.  Dostarczanie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie. 

2.  Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warun-

ków życia. 

3.  Umożliwianie prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy oraz poznawanych regionach. 

4.  Przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie. 

5.  Umożliwianie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów 

i interpretowania ich wyników. 

6.  Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia. 

7.  Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan. 

 

Treści nauczania 

1.  Wspólne cechy budowy i czynności organizmów. 

2.  Złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania. 

3.  Przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia. 

4.  Opis miejsca zamieszkania (formy terenu, skały, wody, gleba, roślinność). 

5.  Warunki życia ludzi w najbliższym otoczeniu. 

6.  Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa. 

7.  Krajobraz najbliższej okolicy - obserwacje i opisy: 

1)  składniki naturalnego krajobrazu, 

2)  sposoby zagospodarowania obszaru, 
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3)  ludzie i kultura, 

4)  zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych. 

8.  Krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie: 

1)  środowisko i jego zagospodarowanie (na przykładzie wybranych krajobrazów Polski), 

2)  krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka, 

3)  przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni, 

4)  krainy Polski. 

9.  Wybrane krajobrazy świata: 

1)  lądy i kontynenty, 

2)  oceany. 

10. Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne. 

11. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie: 

1)  metale i niemetale, 

2)  mieszaniny jednorodne i niejednorodne, 

3)  woda i roztwory wodne; rozpuszczanie i krystalizacja, 

4)  właściwości materii o różnych stanach skupienia, 

5)  przemiany chemiczne znane z życia codziennego (np. spalanie, korozja, ścinanie białka). 

12. Kinetyczno - molekularny model budowy materii. 

13. Podstawowe zjawiska fizyczne: 

1)  mechaniczne, 

2)  elektryczne i magnetyczne, 

3)  optyczne i akustyczne. 

14. Czynności życiowe człowieka, etapy rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania 

biologicznego, zasady higieny. 

15. Znaczenie wybranych gatunków roślin, grzybów i zwierząt dla człowieka. 

16. Bakterie i wirusy - zagrożenia i korzyści dla człowieka. 

17. Substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. 

18. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. 

19. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka: 

1)  substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka, 

2)  rola wody, powietrza, gleby, ich odtwarzalność, czystość i skażenie. 

20. Ziemia w Układzie Słonecznym, obserwacje astronomiczne. 

21. Podróże i odkrycia geograficzne. 

 

Osiągnięcia 

1.  Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej. 

2.  Obserwowanie przyrodniczych składników środowiska i ich opis. 

3.  Gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody. 

4.  Rozpoznawanie stanów fizjologicznych organizmu człowieka. Dbałość o zdrowie przez stosowanie za-

sad higieny i korzystanie z różnych form rekreacji. 

5.  Dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, znajomość prawnie chronionych obiektów 

i obszarów przyrodniczych. Rozpoznawanie, z wykorzystaniem atlasów i prostych kluczy, pospolitych 

gatunków roślin i zwierząt. 
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6.  Dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

7.  Wyjaśnianie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 

8.  Obserwowanie i identyfikowanie różnorodnych substancji i procesów chemicznych w najbliższym oto-

czeniu. 

9.  Właściwe korzystanie z dostępnych produktów chemicznych. 

10. Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. 

11. Orientowanie się w terenie. 

12. Czytanie i interpretowanie map, wykresów, tabel. 

13. Rozwiązywanie prostych zadań problemowych dotyczących miejsca zamieszkania i okolicy. 

14. Dostrzeganie kulturowych walorów najbliższego regionu. 

 

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY 

1. Do 15 września każdego roku szkolnego uczniowie i ich prawni opiekunowie zostają zapoznani z wyma-

ganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen bieżących, śródrocznych i rocz-

nych ocen klasyfikacyjnych, ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkami i try-

bem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Fakt ten 

jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia, a następnie potwierdzony 

podpisami uczniów i prawnych opiekunów. 

2. Ocena umiejętności i wiadomości edukacyjnych uczniów dokonywana jest systematycznie według poda-

nych kryteriów. 

3. Przedmiotem oceny z przyrody są wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie na-

uczania. 

4. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) prace klasowe, 

2) kartkówki, 

3) odpowiedzi ustne, 

4) ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualne i w grupie), 

5) prace domowe, 

6) aktywność, 

7) zeszyt przedmiotowy, 

8) zeszyt ćwiczeń, 

9) praca z mapą, 

10) zadania praktyczne: prowadzenie obserwacji i doświadczeń, 

11) prace dodatkowe, 

12) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Całogodzinne prace pisemne (prace klasowe): 

1) są obowiązkowe, 

2) zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) poprzedzone lekcją powtórzeniową, 

4) jest sprawdzania przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni, 

5) w przypadku nieobecności:  
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a) jednodniowej – uczeń pisze pracę na następnej lekcji, 

b) więcej niż jeden dzień – w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Istnieje możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej z każdej całogodzinnej pracy pisemnej 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż tydzień od uzyskania negatywnej oceny. 

7. Raz w półroczu uczeń ma prawo do poprawienia najniższej oceny z całogodzinnej pracy pisemnej. 

8. Kartkówki są krótkimi formami sprawdzania wiedzy, obejmują zagadnienia z ostatniej jednostki tema-

tycznej i nie są zapowiadane. Praca jest oceniana w ciągu tygodnia. 

9. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może uzyskać „+”. Trzykrotne uzyskanie „+” równoznaczne jest 

z uzyskaniem oceny bardzo dobrej. 

10. Za nieprzygotowanie się do zajęć (brak zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

podręcznika) i brak aktywności na lekcji uczeń uzyskuje „-”. Trzykrotne uzyskanie „-” równoznaczne jest 

z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 

11. Niezgłoszenie przed lekcją braku zadania domowego skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

12. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych pozytywnych ocen, wykonując prace nadobowiązkowe. 

13. Oceny odpowiadające poszczególnym poziom wymagań: 

1) poziom celujący:  celujący  (cel=6) 

2) poziom dopełniający (D): bardzo dobry  (bdb=5) 

3) poziom rozszerzający (R): dobry   (db=4) 

4) poziom podstawowy (P): dostateczny  (dst=3) 

5) poziom konieczny (K):  dopuszczający  (dop=2) 

6) poziom niewystarczający: niedostateczny  (ndst=1) 

14. Przyporządkowanie ocen danym poziomom nauczania: 

1) dopuszczający: K 

2) dostateczny: K + P 

3) dobry:  K + P + R 

4) bardzo dobry: K + P + R + D  

5) celujący: uczeń całkowicie opanował podstawę programową. 

15. Punkty uzyskane przez ucznia ze wszystkich form prac pisemnych zostają przeliczone według następu-

jącej skali procentowej: 

 

ocena podział procentowy 

celujący 100% 

bardzo dobry 99% - 91% 

dobry 90% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 31% 

niedostateczny 30% - 0% 

 

16. Oceny są jawne dla ucznia i jego prawnych opiekunów. 
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STANDARDY WYMAGAŃ WEDŁUG PRZYJĘTEGO PROGRAMU NAUCZANIA PRZYRODY 

W KLASACH V 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 
TAJEMNICE PRZYRODY 

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

Autor/autorzy programu JOLANTA GOLANKO 

Wydawnictwo WYDAWNICTWO NOWA ERA 

Rok wydania 2012 

 

  

OCENA 

WYMAGANIA 

OSIĄGNIĘCIA  

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 

UCZEŃ: 

TAJEMNICE MAP 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- wykonuje pomiary przedmiotów w celu naryso-

wania ich planów (C); wykonuje rysunek 

przedmiotu w podanej skali, mając podane 

wymiary w skali (C) 

- wykonuje pomiary długości i szerokości boiska 

w celu narysowania planu (C) 

- oblicza odległość na planie lub mapie za po-

mocą podziałki liniowej, wykorzystując kroczek 

cyrkiel lub linijkę (C); szacuje odległość od 

miejsca obserwacji do wskazanego obiektu, 

wykorzystując informacje zawarte w podręczni-

ku 

- odczytuje wartość wysokości względnej 

i bezwzględnej 

- szacuje wysokość budynku szkoły, mając 

podaną przybliżoną wysokość jednej kondy-

gnacji (D) 

- na podstawie legendy przyporządkowuje barwy 

hipsometryczne do odpowiadających im form 

ukształtowania powierzchni (C); 

- wskazuje na mapie ogólnogeograficznej miasta 

wojewódzkie, inne miasta, rzeki, jeziora (C) 

- wyjaśnia, co to jest plan obszaru (B) 

- wymienia rodzaje wzniesień (A) 
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Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- oblicza wymiary przedmiotu w skali  

1 : 10 (D); 

- potrafi korzystać z podziałki liniowej (C) 

- odczytuje skale planu najbliższej okolicy (C) 

- oblicza wymiary boiska w skali 1 : 100 (C) 

- oblicza odległość rzeczywistą za pomocą skali 

liniowej wykorzystując kroczek, cyrkiel lub linij-

kę (C); oblicza odległość rzeczywistą na planie 

lub mapie za pomocą skali liniowej, wykorzy-

stując nitkę (C) 

- odczytuje wysokość punktu położonego na 

poziomicy (C); rozróżnia rodzaje wzniesień (C) 

- szacuje wysokość budynków kilkupiętrowych 

(D) 

- wskazuje formy terenu na mapie ogólnogeogra-

ficznej (C); odczytuje na mapie wysokości bez-

względne gór (D) 

- wyjaśnia, co to jest podziałka liniowa (B); 

- wyjaśnia, co to jest mapa (B); 

- wyjaśnia pojęcia: wysokość bezwzględna (B); 

wysokość względna (B); zapisuje wysokość 

bezwzględną (C) 

- omawia barwy stosowane na mapach hipso-

metrycznych (B); 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

 

 

 

 

 

 

 

- oblicza odległości na planie i mapie za pomocą 

skali liniowej, wykorzystując kroczek, cyrkiel lub 

linijkę oraz nitkę (C) 

- odczytuje przybliżoną wysokość punktu poło-

żonego między poziomicami (C); odczytuje z 

mapy poziomicowej wysokość względną (C); 

rozróżnia rodzaje zagłębień (C) 

- szacuje wysokość drzewa, za pomocą metody 

cienia (D),  

- klasyfikuje wypukłe formy terenu, wykorzystu-

jąc przedziały wysokości (C); 

- wskazuje na mapie ogólnogeograficznej obiek-

ty wymienione w legendzie mapy (C) 

- wyjaśnia pojęcie poziomica (B) 

- wyjaśnia pojęcie barwy hipsometryczne (B); 

- wyjaśnia pojęcie mapa ogólnogeograficzna 

(B); 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

 

 

 

 

 

 

- oblicza wymiary rzeczywiste obiektów, mając 

podane ich wymiary w skali i skalę (D) 

- rozpoznaje na mapie poziomicowej formy tere-

nu (C); 

- szacuje wysokość względną pagórka, wykorzy-

stując informację o swoim wzroście (D) 

- na podstawie informacji zawartych na mapie 

charakteryzuje wybrany fragment terenu, 

uwzględniając ukształtowanie powierzchni oraz 

składniki przyrody i wytwory człowieka (D) 

- wyjaśnia pojęcie mapa poziomicowa (B); 

omawia, jak powstaje mapa poziomicowa 

- podaje przykłady informacji, które można 

odczytać z mapy poziomicowej (B); 

- omawia ukształtowanie terenu na podstawie 

mapy poziomicowej (D) 

- wyjaśnia pojęcie: mapa hipsometryczna (B); 

klasyfikuje wypukłe i wklęsłe formy terenu, 

wykorzystując przedziały wysokości (C); 

Ocena celująca - sporządza plan terenu (działki, fragmentu osie-

dla, drogi do szkoły, fragmentu boiska) na pa-

pierze formatu A4, dobierając odpowiednią ska-

lę (D) 

- oblicza różnicę wysokości między najwyżej i 

najniżej położonymi punktami na terenie Polski, 

Europy i świata (D) 

- porównuje zakres informacji zawartych na 

mapie hipsometrycznej i ogólnogeograficznej 

(D) 

 

POZNAJEMY NASZĄ OJCZYZNĘ I INNE KRAJE EUROPEJSKIE 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- pokazuje na mapie pasy ukształtowania po-

wierzchni Polski (C); odczytuje z mapy nazwy 

krain tworzących wybrany pas ukształtowania 

- omawia rolę w kształtowaniu powierzchni 

ziemi przez wybraną siłę zewnętrzną (A) 

- wymienia przykłady drzew iglastych i liścia-
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powierzchni Polski (D) 

- pokazuje na mapie Wisłę od źródła do ujścia 

(C); pokazuje na mapie jeziora (C); odczytuje 

nazwy wskazanych jezior (C) 

- pokazuje Polskę na mapie Europy i świata (C); 

pokazuje na mapie kraje sąsiadujące z Polską 

(C) 

- odczytuje z mapy nazwy stolic tych krajów, 

główne rzeki, główne miasta (C) 

- odczytuje z mapy nazwy stolic trzech państw 

należących do Unii Europejskiej, główne rzeki, 

główne miasta (C) 

stych rosnących w polskich lasach (A) 

- wymienia nazwę województwa, powiatu, 

gminy, w której mieszka (A); pokazuje na 

mapie województwo i powiat, w którym 

mieszka (C) 

- wymienia przynajmniej trzy kraje sąsiadujące 

z Polską (A); 

- wymienia 3–4 największe kraje Unii Europej-

skiej (A); rozpoznaje symbole UE (flaga, 

hymn, waluta) (C) 

 

Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- pokazuje najwyżej i najniżej położone miejsca 

w Polsce (C) 

- pokazuje na mapie Odrę od źródła do ujścia 

(C); wymienia typy zbiorników wodnych wystę-

pujących w Polsce (A); pokazuje na mapie na-

turalne zbiorniki wodne, takie jak jeziora polo-

dowcowe górskie polodowcowe, przybrzeżne 

(C) 

- pokazuje na mapie położenie największych 

obszarów leśnych w Polsce (C) 

 

- wymienia siły kształtujące powierzchnię ziemi 

(A); podaje przykłady wpływu człowieka na 

zmiany zachodzące na powierzchni ziemi (B) 

- wyjaśnia, na czym polega pasowość ukształ-

towania powierzchni Polski (B); wymienia na-

zwy pasów ukształtowania powierzchni Polski 

(C) 

- wymienia jednostki podziału administracyjne-

go Polski (A) 

- omawia położenie Polski w Europie (B); wy-

mienia nazwy krajów sąsiadujących z Polską 

(A) 

- charakteryzuje jeden kraj sąsiadujący 

z Polską (C) 

- wymienia cele Unii Europejskiej (A); podaje 

trzy przykłady praw, jakie mają obywatele UE 

(A) 

- prezentuje jedno państwo należące do 

Unii Europejskiej (C) 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- pokazuje na mapie główne dopływy Wisły i 

Odry (C); pokazuje na mapie jeziora zaporowe 

(C); pokazuje na mapie największe obszary 

bagienne w Polsce (C); wyjaśnia, dlaczego 

najwięcej jezior występuje w północnej Polsce 

(B) 

- wyjaśnia, dlaczego rozmieszczenie lasów w 

Polsce jest nierównomierne (B) 

- pokazuje na mapie największe i najmniejsze 

województwo (C); odczytuje z mapy nazwy wo-

jewództw sąsiadujących z tym, w którym 

mieszka (C) 

 

- omawia rolę sił zewnętrznych w kształtowa-

niu powierzchni ziemi (B) 

- omawia dowolny pas ukształtowania po-

wierzchni Polski (B) 

- charakteryzuje pas ukształtowania po-

wierzchni, w którym położone jest jego miej-

sce zamieszkania (C) 

- wymienia nazwy stolic krajów sąsiadujących 

z  Polską (A) 

- charakteryzuje kraje sąsiadujące z Polską (C) 

- wyjaśnia, w jakim celu państwa UE podejmu-

ją wspólne działania (B); wyjaśnia, czym jest 

strefa Schengen (B) 

- charakteryzuje trzy wybrane kraje Unii Euro-

pejskiej (C) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

 

 

 

 

 

 

 

- pokazuje na mapie krainy, które tworzą po-

szczególne pasy ukształtowania powierzchni 

Polski (C); na podstawie opisu rozpoznaje pas 

ukształtowania powierzchni Polski (C) 

- pokazuje na mapie dorzecze Wisły i Odry (C); 

wyjaśnia, w jakich celach tworzy się sztuczne 

zbiorniki wodne (B) 

- analizuje informacje (wykresy) dotyczące po-

wierzchni i liczby mieszkańców wybranych kra-

jów europejskich (D) 

- wyjaśnia, na czym polega działanie sił ze-

wnętrznych i wewnętrznych (B) 

- omawia zmiany lesistości Polski na prze-

strzeni dziesięciu wieków (A) 

- uzasadnia konieczność podziału administra-

cyjnego kraju (B); analizuje informacje (wy-

kres) dotyczący liczby mieszkańców w po-

szczególnych województwach (D) 

- podaje przykłady działań UE mających na 

celu wsparcie krajów słabiej rozwiniętych (B) 
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- przygotowuje prezentację na temat krajów 

sąsiadujących z Polską (D) 

- przygotuje prezentację na temat wybranych 

krajów Unii Europejskiej (C) 

 

Ocena celująca - szacuje, które pasy ukształtowania powierzchni 

Polski zajmują największą i najmniejszą po-

wierzchnię (D) 

- przygotuje informacje na temat podziału admi-

nistracyjnego Polski, uwzględniając np.: naj-

większe i najmniejsze jednostki administracyj-

ne, województwa najmniej i najbardziej zalud-

nione, województwa najmniej i najbardziej zur-

banizowane itp. (C) 

- wskazuje na mapie skrajne punkty Europy 

(najbardziej wysunięte na: północ, południe, 

zachód i wschód) (C) 

- przygotuje informacje: na temat państw euro-

pejskich, uwzględniając np.: największe i naj-

mniejsze państwa, państwa najmniej 

i najbardziej zaludnione itp. (C) 

- prezentuje informacje na temat terytoriów za-

morskich wybranych państw europejskich (C) 

- omawia działalność lodowca na obszarze 

Polski (A) 

- omawia, w jaki sposób powstają bagna (B) 

- wyjaśnia, dlaczego niekorzystne jest sadze-

nie lasów jednogatunkowych (B); prezentuje 

informacje na temat najgroźniejszych szkod-

ników lasów Polski (C) 

- omawia sposób sprawowania władzy na 

terenie województwa, powiatu, gminy (B); 

- przedstawia sylwetki dwóch Polaków działa-

jących we władzach Unii Europejskiej (D) 

 

SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- wyjaśnia, dlaczego opadające pyły są szkodli-

we dla środowiska (B) 

- podaje 2–3 przykłady działań lokalnych służą-

cych ochronie przyrody (B) 

- wykonuje czynności związane z badaniem 

stanu czystości środowiska 

- wyjaśnia, na czym polega ochrona całkowita 

(B); rozpoznaje rośliny chronione, które może 

spotkać w najbliższej okolicy (C); rozpoznaje 

zwierzęta chronione, które może spotkać w 

najbliższej okolicy (C) 

- wymienia rodzaje zanieczyszczeń środowi-

ska (A); 

- wymienia źródła zanieczyszczeń gleby i wody 

(A); wyjaśnia, co to są dzikie składowiska 

śmieci (B) 

- wymienia 2–3 formy ochrony przyrody w 

Polsce (A); podaje 2–3 przykłady ograniczeń 

obowiązujących na obszarach chronionych 

(B) 

 

Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- podaje przykłady miejsc, w których powstają 

trujące pyły i gazy (B); wyjaśnia, dlaczego nie 

należy uprawiać ziemi i wypasać bydła w pobli-

żu ruchliwych tras komunikacyjnych (B) 

- wyjaśnia, dlaczego wysypiska stanowią zagro-

żenie dla środowiska (B); podaje przykłady bo-

gactw przyrody wykorzystywanych przez czło-

wieka (A) 

- podaje 2–3 przykłady działań człowieka służą-

cych ochronie przyrody (B) 

- wykonuje czynności związane z badaniem 

stanu czystości środowiska 

- wyjaśnia, na czym polega ochrona częściowa 

(B); rozpoznaje wybrane gatunki roślin chronio-

nych (C); rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt 

chronionych (C) 

- wymienia źródła zanieczyszczeń (A); 

- wymienia źródła powstawania ścieków (A); 

- wymienia 2–3 formy ochrony przyrody w 

Polsce (A); podaje 2–3 przykłady ograniczeń 

obowiązujących na obszarach chronionych 

(B) 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- wyjaśnia, dlaczego lokalne zanieczyszczenia 

mogą stanowić zagrożenie dla odległych ob-

szarów (B); podaje przykłady zagrożenia śro-

dowiska wynikające z rozwoju transportu sa-

mochodowego (B) 

- wymienia działania człowieka służące ochro-

nie przyrody (A) 

- podaje przykłady organizmów objętych 

ochroną częściową (B); 
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- wyjaśnia, dlaczego ścieki stanowią zagrożenie 

dla środowiska (B); wyjaśnia pojęcie bogactwa 

przyrody (B) 

- wyjaśnia cel ochrony przyrody (B); wyjaśnia, co 

to są rezerwaty przyrody (B); wyjaśnia, na 

czym polega ścisła i częściowa ochrona dane-

go obszaru (B) 

- porównuje zasady ochrony ścisłej i częściowej 

(C) 

- wykonuje czynności związane z badaniem 

stanu czystości środowiska 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wskazuje różnice między parkiem narodowym 

a parkiem krajobrazowym (C) 

- przygotowuje prezentację o wybranym obsza-

rze lub obiekcie chronionym leżącym na terenie 

województwa (D) 

- wyjaśnia, na czym polega ochrona gatunkowa 

(B) podejmuje dodatkowe czynności, uzasadnia 

ich celowość (D) 

- wykonuje czynności związane z badaniem 

stanu czystości środowiska 

- wyjaśnia, dlaczego zanieczyszczenie środowi-

ska jest groźne dla wszystkich organizmów (B); 

omawia sposób powstawania kwaśnych opa-

dów (B); omawia sposób powstawania smogu 

(B) 

- wyjaśnia, dlaczego ścieki mogą stanowić za-

grożenie dla zdrowia człowieka (B); uzasadnia 

potrzebę racjonalnego wykorzystywania bo-

gactw przyrody (C) 

- podaje przykłady unieszkodliwiania zanie-

czyszczeń przez przyrodę (B) 

 

 

Ocena celująca - przygotuje informacje na temat zagrożeń lokal-

nego środowiska (D) 

- przedstawia idee akcji służących ochronie 

przyrody (A) 

- przygotuje informacje na temat lokalnych dzia-

łań służących ochronie środowiska (D) 

- przygotowuje informacje na temat obszarów i 

obiektów chronionych uwzględniając np.: naj-

większe i najmniejsze obszary, najstarsze i 

najmłodsze, obejmujące ochroną największą i 

najmniejszą liczbę gatunków itp. (D) 

- przygotowuje informacje na temat najstarszego 

parku narodowego na świecie (D) 

- przygotowuje informacje na temat okresów 

ochronnych kilku gatunków ssaków (np. sarny, 

dzika) i ryb (D) 

- przygotuje informacje na temat osobliwości 

przyrodniczych regionu (D) 

 

KRAJOBRAZY NIZIN 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- rozpoznaje na zdjęciach rodzaje krajobrazów 

(C); podaje przykłady krajobrazu naturalnego 

(B); określa rodzaj krajobrazu najbliższej okoli-

cy (D) 

- pokazuje na mapie Polski, Europy, świata Mo-

rze Bałtyckie (C) 

- pokazuje na mapie pas pobrzeży (C); pokazuje 

- wymienia dwie cechy krajobrazu nizinnego 

(A); 

- wymienia dwie cechy krajobrazu wielkomiej-

skiego (A); 

- wymienia trzy zabytki, które warto obejrzeć, 

będąc w Warszawie (A) 
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na mapie jeziora przybrzeżne (C); rozpoznaje 

na zdjęciu typ wybrzeża (C); pokazuje na ma-

pie Żuławy Wiślane (C); pokazuje na mapie 3–

4 miejscowości turystyczne i wypoczynkowe 

(C) 

- pokazuje na mapie Gdańsk (C) 

- pokazuje na mapie Pojezierze Mazurskie (C); 

pokazuje na mapie największe jezioro i naj-

głębsze jezioro (C) 

- pokazuje na mapie pas Nizin Środkowopolskich 

(C); pokazuje na mapie Niziny Mazowieckie (C) 

- pokazuje na mapie Warszawę (C) 

- pokazuje na mapie parki narodowe w pasie 

pobrzeży i pasie pojezierzy (C); rozpoznaje 

symbole dwóch z tych parków (C) 

- pokazuje na mapie parki narodowe pasa Nizin 

Środkowopolskich (C); rozpoznaje symbole 

dwóch z tych parków (C) 

 

Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- wskazuje w krajobrazie najbliższej okolicy 

przez składniki, które są wytworami człowieka 

(D) 

- rozpoznaje wybrane gatunki ptaków żyjących 

nad Morzem Bałtyckim (C) 

- omawia cechy wybrzeża niskiego i wybrzeża 

wysokiego 

- posługując się planem, wymienia atrakcje tury-

styczne Gdańska (C) 

- pokazuje na mapie największe obszary leśne 

Nizin Środkowopolskich (C); opisuje krajobraz 

nizinny (B) 

- pokazuje na mapie inne miasta, w których 

dominuje krajobraz wielkomiejski (C) 

- posługując się planem, wymienia atrakcje tury-

styczne Warszawy (C) 

- omawia wybrany park narodowy z pasa po-

brzeży lub pasa pojezierzy (B) 

- omawia wybrany park narodowy pasa Nizin 

Środkowopolskich (B) 

  

- wymienia rodzaje krajobrazów (A); podaje 

przykłady krajobrazów kulturowych (B); 

- wskazuje w krajobrazie najbliższej okolicy 

przez składniki, które są wytworami człowie-

ka (D) 

- podaje przykłady organizmów występujących 

w Morzu Bałtyckim (A); 

- wyjaśnia pojęcie morze śródlądowe (B); 

- B); wyjaśnia pojęcie wydmy (B); omawia 

sposób gospodarowania na pobrzeżach (B) 

- wymienia cechy krajobrazu pojezierzy (A); 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- wyjaśnia pojęcie krajobraz (B); wymienia 

składniki, które należy uwzględnić, opisując 

krajobraz (A); omawia cechy krajobrazu kultu-

rowego (B); wskazuje w krajobrazie najbliższej 

okolicy składniki naturalne (D) 

- wyjaśnia pojęcie cieśnina (B); wyjaśnia, dla-

czego Morze Bałtyckie jest morzem słabo zaso-

lonym (B); podaje przykłady organizmów sa-

możywnych występujących w Morzu Bałtyckim 

(A) 

- wyjaśnia pojęcie wydmy ruchome (B); wyjaśnia, 

na czym polega niszcząca działalność morza 

(B); opisuje wybrzeże wysokie (A); wyjaśnia po-

jęcie depresja (B) 

- omawia wygląd współczesnego Gdańska (A) 

- opisuje krajobraz Pojezierzy Suwalskich (B) 

- wskazuje składniki krajobrazu naturalnego na 

Nizinach Środkowopolskich (B); 
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- opisuje krajobraz Nizin Mazowieckich (B) 

- opisuje krajobraz wielkomiejski (B) 

- proponuje trasę wycieczki po Warszawie (D) 

- charakteryzuje wybrany park narodowy z pasa 

pobrzeży lub pasa pojezierzy (B); rozpoznaje 

symbole parków narodowych pasa pobrzeży i 

pasa pojezierzy (C) 

- charakteryzuje wybrany park narodowy pasa 

Nizin Środkowopolskich (B); rozpoznaje sym-

bole parków narodowych pasa Nizin Środko-

wopolskich (C) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- podaje przykłady działalności człowieka skutku-

jące przekształcaniem krajobrazu (B); opisuje 

krajobraz najbliższej okolicy (D) 

- wyjaśnia, dlaczego Morze Bałtyckie należy do 

mórz chłodnych (B); charakteryzuje rozmiesz-

czenie organizmów żyjących w Morzu Bałtyc-

kim, uwzględniając głębokość i zasolenie (C) 

- omawia, w jaki sposób powstały jeziora przy-

brzeżne (B); omawia, w jaki sposób Wisła 

kształtowała krajobraz Żuław (B); wyjaśnia, 

dlaczego obserwujemy cofanie się wybrzeża 

wysokiego (B) 

- prezentuje (np. na osi czasu) dzieje Gdańska 

od X w. do czasów współczesnych (D) 

- wyjaśnia, w jaki sposób kształtował się krajo-

braz pojezierzy (B); omawia osobliwości przy-

rodnicze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (A); 

planuje wycieczkę po Pojezierzu Mazurskim lub 

Pojezierzach Suwalskich (D) 

- omawia zmiany, jakie zaszły w krajobrazie 

Nizin Środkowopolskich (D); podaje przykłady 

występujących na Nizinach Mazowieckich 

składników krajobrazu naturalnego i kulturowe-

go (C) 

- omawia zmiany zachodzące w krajobrazie 

wielkomiejskim Warszawy (A) 

- proponuje tematyczną wycieczkę po Warsza-

wie (D) 

- charakteryzuje parki narodowe pobrzeży 

i pojezierzy (B) 

- wyjaśnia, dlaczego Puszczę Białowieską nazy-

wamy „lasem pierwotnym” (B) 

- wymienia siłę, która ukształtowała krajobraz 

pojezierzy (A); 

 

Ocena celująca - wskazuje pozytywne i negatywne skutki prze-

kształcenia (lub nie) krajobrazu najbliższej oko-

licy (D) 

- przygotowuje informacje na temat połowów ryb 

w Morzu Bałtyckim (C) 

- omawia sposób powstawania bryzy (B) 

- przygotuje informacje na temat atrakcji tury-

stycznych Gdyni i Sopotu (D) 

- przygotowuje informację na temat osobliwości 

przyrodniczych wybranego pojezierza (C) 

- odszukuje na mapie geometryczny środek 

Polski (C) 

- przygotowuje notatkę prasową zachęcającą do 
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odwiedzenia Warszawy (D) 

- przygotuje informacje na temat rzadkich gatun-

ków występujących w parkach narodowych pa-

sa pobrzeży i pasa pojezierzy (D) 

KRAJOBRAZY WYŻYN 

Dopuszczający (2) 

Konieczne K 

 

- pokazuje na mapie Polski pas wyżyn 

i Wyżynę Śląską (C); odczytuje z mapy nazwy 

miast leżących na Wyżynie Śląskiej (C);  

- pokazuje na mapie Polski Wyżynę Krakow-

sko-Częstochowską (C); 

- pokazuje na mapie Polski Wyżynę Lubelską 

(C); rozpoznaje rośliny uprawiane na Wyżynie 

Lubelskiej (C) 

- pokazuje na mapie Polski Kraków (C) 

- rozpoznaje na zdjęciach 2–3 zabytki Krakowa 

(C) 

- pokazuje na mapie parki narodowe chroniące 

obszary wyżynne (C); rozpoznaje symbole 

omawianych parków narodowych (C) 

- na podstawie zdjęcia wymienia charaktery-

styczne cechy krajobrazu miejsko-

przemysłowego Wyżyny Śląskiej (B) 

- na podstawie zdjęcia wymienia 2–3 cechy 

charakteryzujące nietoperze (B) 

Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- podaje przykłady wpływu rozwoju przemysłu 

na stan środowiska (B) 

- pokazuje na mapie Polski Prądnik i Ojców (C); 

omawia tryb życia nietoperzy (B) 

- pokazuje na mapie główne miasta Wyżyny 

Lubelskiej (C) 

- wskazuje na planie miasta główne zabytki 

Krakowa (C); opisuje dowolny zabytek Krako-

wa (C) 

 

- wymienia cechy krajobrazu miejsko-

przemysłowego (A); 

- wymienia charakterystyczne cechy krajobrazu 

Wyżyny Lubelskiej (A); 

- wymienia główne wydarzenia z historii Krako-

wa (A) 

- podaje przykłady 2–3 zwierząt żyjących 

w Ojcowskim PN (C); podaje przykłady 2–3 

zwierząt żyjących w Roztoczańskim PN (C) 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- podaje przyczyny przekształcenia krajobrazu 

naturalnego Wyżyny Śląskiej w krajobraz 

miejsko-przemysłowy (A); podaje przykłady 

działań człowieka służących poprawie stanu 

środowiska (B) 

- wyjaśnia, w jaki sposób powstają jaskinie (B); 

omawia cechy suchorośli (B); uzasadnia, że 

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest 

atrakcyjna turystycznie (D) 

- wyjaśnia, w jaki sposób powstają wąwozy (B) 

- omawia, wykorzystując mapę, położenie Kra-

kowa (C); zaznacza na osi czasu główne wy-

darzenia z historii Krakowa (C); omawia oso-

bliwości Wawelu (A) 

- opracowuje plan zwiedzania Rynku Głównego 

w Krakowie (D) 

- opisuje roślinność Ojcowskiego PN (C); opisu-

je krajobraz Roztoczańskiego PN (C) 

- wymienia cechy krajobrazu krasowego (A); 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- omawia proces przekształcania krajobrazu 

Wyżyny Śląskiej z naturalnego w miejsko-

przemysłowy (B); podaje przykłady zmian w 

środowisku spowodowanych działalnością 

człowieka (B) 

- wyjaśnia pojęcie krasowienia (B); opisuje 

wygląd jaskini krasowej (C); wymienia przy-

czyny różnorodności świata roślin Wyżyny 
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Krakowsko-Częstochowskiej (A) 

- omawia czynniki, dzięki którym na Wyżynie 

Lubelskiej intensywnie rozwinęło się rolnictwo 

(B); opisuje atrakcje turystyczne wybranego 

miasta leżącego na Wyżynie Lubelskiej (C) 

- wyjaśnia pojęcie kotlin podkarpackich (B); 

omawia wkład wybranych władców w rozwój 

Krakowa (B) 

- opracowuje plan wycieczki po Starym Mieście 

i po Kazimierzu w Krakowie (D) 

- uzasadnia celowość utworzenia Ojcowskiego 

PN i Roztoczańskiego PN (D) 

Ocena celująca - wymienia różne postaci, w jakich węgiel wy-

stępuje w skorupie ziemskiej i omawia sposób 

ich wykorzystania (B) 

- na podstawie dodatkowych źródeł opisuje 

historię jednego z zamków położonych na 

„Szlaku Orlich Gniazd” (D) 

- przygotowuje prezentację na temat Ołtarza 

Wita Stwosza w kościele Mariackim (D) 

- omawia wpływ turystyki na przyrodę parków 

narodowych (B); przygotowuje informacje na 

temat rzadkich gatunków roślin i zwierząt wy-

stępujących w omawianych parkach narodo-

wych (D) 

- podaje przykłady wpływu środowiska na zdro-

wie ludzi 

 

KRAJOBRAZY GÓR 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

 

 

 

 

- pokazuje na mapie Polski Góry Świętokrzy-

skie (C) 

- pokazuje na mapie Polski Sudety i Karpaty 

(C); na podstawie obserwacji okazów skał 

wymienia po dwie cechy skał występujących 

w górach (np. granitu i piaskowca) (C) 

- pokazuje na mapie Polski Tatry (C); 

- pokazuje na mapie Polski parki narodowe 

w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i Karpa-

tach (C); rozpoznaje symbole omawianych 

parków narodowych (C) 

 

- na podstawie zdjęcia wymienia 2–3 cechy 

krajobrazu wysokogórskiego (B) 

- wymienia 2–3 cechy tatrzańskiej pogody (A); 

podaje nazwy pięter roślinności w Tatrach (A); 

omawia wybrane piętro roślinności w Tatrach 

(B) 

 

 

Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- pokazuje na mapie Polski Łysogóry (C) 

- pokazuje na mapie Polski Rysy – najwyższy 

szczyt polskiej części Tatr Wysokich (C);  

- wyjaśnia, dlaczego w wyższych partiach gór 

dłużej zalega śnieg (B); porównuje roślinność 

regla dolnego i regla górnego (C) 

- wymienia trzy cechy krajobrazu Karkonoszy 

(A); przyporządkowuje nazwy do zaprezento-

wanych okazów skał (C) 

- wymienia 2–3 cechy krajobrazu wysokogór-

skiego (A) 

- wymienia nazwy parków narodowych położo-

nych w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i 

Karpatach (A); wymienia 2–3 osobliwości wy-

branego parku narodowego (A); podaje po 

dwa przykłady organizmów chronionych 

w poznanych parkach narodowych (B) 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- wyjaśnia, jak powstały gołoborza (B); opisuje 

krajobraz Gór Świętokrzyskich (C) 

- pokazuje na mapie Polski Kotlinę Jeleniogór-

ską i Kotlinę Kłodzką (C); opisuje krajobraz 

Karkonoszy (B); pokazuje na mapie Polski 

pasma górskie tworzące Karpaty (C) 

- pokazuje na mapie Tatr Tatry Wysokie i Tatry 
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Zachodnie (C); wymienia cechy krajobrazu 

wysokogórskiego (A) 

- wyjaśnia, dlaczego roślinność w górach jest 

rozmieszczona piętrowo (B); oblicza tempera-

turę powietrza na szczytach, znając tempera-

turę powietrza u podnóża gór (D) 

- charakteryzuje wybrany park narodowy (B) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- porównuje krajobraz Sudetów z krajobrazem 

Gór Świętokrzyskich (C); charakteryzuje skały 

występujące w górach (B) 

- omawia cechy wiatru halnego i jego wpływ na 

warunki pogodowe w Tatrach (A); charaktery-

zuje piętra roślinności w Tatrach (B); omawia 

cechy budowy roślin z poszczególnych pięter 

umożliwiające im życie na danej wysokości 

(C) 

- charakteryzuje parki narodowe Gór Święto-

krzyskich i Sudetów (B) 

- wymienia czynniki zewnętrzne, które ukształ-

towały krajobraz Gór Świętokrzyskich (A) 

- omawia formy skalne występujące w Tatrach 

Wysokich (A); wymienia nazwy dużych ta-

trzańskich jezior, jaskiń i dolin (A); porównuje 

krajobraz Tatr Wysokich z krajobrazem Tatr 

Zachodnich (C) 

Ocena celująca - na podstawie dodatkowych źródeł wiedzy 

przygotowuje informacje na temat historycz-

nych przyczyn wycinania lasów w Górach 

Świętokrzyskich (C) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

prezentuje atrakcje turystyczne Karkonoszy 

(D) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

przygotowuje opis miejsc, które warto zoba-

czyć będąc w Tatrach (D) 

- opracowuje spis zasad, których należy prze-

strzegać, wybierając się w góry (D) 

- przygotowuje informacje na temat rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt żyjących 

w omawianych parkach narodowych (D) 

 

ŚWIAT ROŚLIN I GRZYBÓW 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- rozpoznaje przedstawicieli paprotników (C) 

- opisuje miejsca występowania mchów i pa-

protników (C); rozpoznaje wybranych przed-

stawicieli mchów, paproci, skrzypów, widła-

ków (D) 

- na podstawie obserwacji wskazuje dwie cechy 

rośliny nagonasiennej (C); na podstawie ob-

serwacji wskazuje dwie cechy rośliny okryto-

nasiennej (C); rozpoznaje 2–3 rośliny nago-

nasienne (C); rozpoznaje 2–3 rośliny okryto-

nasienne (C) 

- opisuje budowę pędu nadziemnego (B); po-

równuje wygląd łodygi drzewa i rośliny zielnej 

(2–3 cechy) (C) 

- opisuje budowę zewnętrzną liścia (C);  

- wskazuje poznane części ciała rośliny na 

okazach naturalnych (D); porównuje elementy 

budowy zewnętrznej dwóch rodzajów liści (np. 

brzozy i kasztanowca) (D) 

- omawia kolejne czynności rozmnażania rośli-

ny ozdobnej przez podział (A); 

- na modelu lub planszy wskazuje poszczegól-

- wskazuje na planszy części ciała mchu (C); 

wymienia miejsca występowania mchów (A) 

- wymienia grupy paprotników (paprocie, skrzy-

py, widłaki) (A); wymienia miejsca występowa-

nia paprotników (A);  

- pokazuje na planszy organy rośliny nasiennej 

(C); wymienia trzy przykłady znaczenia roślin 

nasiennych (A) 

- wymienia główne części ciała rośliny nasiennej 

(A); 

- wymienia dwie funkcje korzeni (A) 

- wymienia warunki niezbędne do kiełkowania 

roślin (A); 

- podaje przykłady sposobów rozprzestrzeniania 

nasion znajdujących się w owocach (A) 
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ne części kwiatu (C) 

- wskazuje na okazach naturalnych kwiaty 

i kwiatostany (C); 

- wskazuje na okazach naturalnych poznane 

części kwiatu (C) 

- na podstawie obserwacji rysuje owocnik grzy-

ba kapeluszowego (D); podaje nazwy części 

grzyba (A) 

- wyjaśnia, dlaczego należy zbierać tylko grzy-

by, które się zna (B); na podstawie ilustracji 

wymienia charakterystyczne cechy muchomo-

ra sromotnikowego (C); rozpoznaje 2–3 ga-

tunki grzybów jadalnych (C) 

- wskazuje na okazie naturalnym poznane 

części ciała grzyba kapeluszowego (C) 

Dostateczny (3) 

Podstawowe 

K+P 

- dokumentuje obserwację zarodni i zarodników 

paproci (C) 

- na okazach naturalnych wskazuje poznane 

części ciała roślin (D) 

- rozpoznaje nasiona kilku wybranych roślin 

nasiennych (C); podaje 3–4 przykłady zna-

czenia roślin nasiennych w przyrodzie 

i dla gospodarki człowieka (B) 

- wskazuje cechy budowy pozwalające odróżnić 

od siebie wybrane rośliny nagonasienne (D); 

wskazuje cechy budowy pozwalające odróżnić 

od siebie wybrane rośliny okrytonasienne (D) 

- podaje przykłady roślin mających pędy pod-

ziemne (A); omawia rolę łodygi (A); na pod-

stawie obserwacji przekroju drzewa iglastego, 

np. sosny, oblicza jego wiek (D) 

- omawia cechy palowego systemu korzenio-

wego (A) 

- rozpoznaje rodzaje pędów podziemnych (D); 

rozpoznaje typy systemów korzeniowych ro-

ślin (C) 

- wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie bezpł-

ciowe roślin (B); podaje nazwy części kwiatu 

(A); rysuje pręcik i słupek (C) 

- korzystając ze schematu, omawia cykl rozwo-

jowy rośliny okrytonasiennej (D); 

- opisuje rysunek budowy nasienia (C) 

- porównuje budowę kwiatów tulipana i jabłoni 

(D) 

- podaje przykłady wykorzystywania grzybów 

(A);  

- odróżnia gatunki grzybów jadalnych od gatun-

ków grzybów trujących (D); 

- opisuje (na podstawie obserwacji) warunki, w 

jakich występują grzyby (D) 

- omawia budowę zewnętrzną mchu (B); oma-

wia znaczenie mchów w przyrodzie (B) 

- omawia budowę zewnętrzną paproci (B);  

- wymienia funkcje liścia (A);  

- wymienia miejsca występowania grzybów (A) 

- podaje po 2–3 przykłady pozytywnej 

i negatywnej roli grzybów (B) 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- wyjaśnia związek budowy mchów ze sposo-

bem pobierania przez nie wody (C);  

- omawia budowę zewnętrzną skrzypów (B); 

omawia budowę zewnętrzną widłaków (B) 

- wskazuje położenie zarodni u obserwowanych 

roślin (D); dokumentuje prowadzone obser-

- podaje przykłady wykorzystywania mchów 

przez człowieka (A) 

- podaje przykłady znaczenia paprotników (A); 

- wyjaśnia znaczenie pojęć: zapylenie 

i zapłodnienie (B); 
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wacje (D) 

- wyjaśnia pojęcie rośliny nasienne (B); wyja-

śnia pojęcia: rośliny nagonasienne i okrytona-

sienne (B); omawia występowanie roślin na-

siennych na Ziemi (A) 

- porównuje położenie  nasion u roślin nagona-

siennych i okrytonasiennych (C); wskazuje na 

okazach naturalnych roślin nago- 

i okrytonasiennych położenie kwiatostanów 

(np. u sosny i u leszczyny) (D) 

- omawia funkcje pędów: nadziemnego i pod-

ziemnego (A) 

- omawia rolę aparatu szparkowego u roślin 

(A); porównuje systemy korzeniowe palowy i 

wiązkowy (C) 

- wskazuje poznane rodzaje liści na okazach 

naturalnych (C) 

- wyjaśnia, na czym polega rozmnażanie płcio-

we roślin (B); 

- omawia rolę poszczególnych części kwiatu 

(C); omawia budowę pręcika i słupka (A) 

- charakteryzuje przystosowania owoców do 

różnych sposobów rozprzestrzeniania zawar-

tych w nich nasion (C) 

- wskazuje zmiany w wyglądzie kwiatu świad-

czące o tym, że nastąpił już proces zapłod-

nienia (D) 

- wyjaśnia, dlaczego grzyby tworzą odrębne 

królestwo (B); podaje przykłady grzybów jed-

no- i wielokomórkowych (A); omawia budowę 

grzybów wielokomórkowych (A) 

- wymienia cechy budowy zewnętrznej grzybów 

ułatwiające ich rozpoznawanie (A); podaje 

przykłady wpływu grzybów pasożytniczych na 

rośliny, zwierzęta, ludzi (B) wskazuje 

w środowisku przyrodniczym grzyby pasożyt-

nicze (np. hubę, sporysz) (D) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- omawia proces rozmnażania się mchów przez 

zarodniki (B); omawia rolę poszczególnych 

części ciała mchu (B); wyjaśnia, dlaczego 

mchy nazywamy organizmami pionierskimi (B) 

- wskazuje cechy wspólne w procesie rozmna-

żania mchów i paprotników (C); wskazuje ce-

chy wspólne paproci, skrzypów i widłaków (D) 

- rozpoznaje obserwowane mchy i paprotniki, 

posługując się atlasem roślin (D) 

- rozpoznaje typy kwiatostanów (C); omawia 

wady i zalety rozmnażania się przez zarodniki 

i nasiona (B) 

- wyszukuje rośliny okrytonasienne posiadające 

poznane na lekcji typy kwiatostanów (D); roz-

poznaje typy kwiatostanów wskazane przez 

nauczyciela (D) 

- omawia sposób przewodzenia wody i soli 

mineralnych oraz produktów fotosyntezy (A) 

- omawia rodzaje i różne kształty liści, podając 

przykłady (C);  

- wymienia przykłady roślin mających: system 

korzeniowy palowy, system korzeniowy wiąz-

kowy (B) 

- wymienia objawy, które mogą świadczyć o 

zatruciu grzybami (A); 
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- porównuje budowę dwóch roślin okrytona-

siennych np. tulipana i mniszka lekarskiego 

(D) 

- wyjaśnia pojęcie kwiaty obupłciowe (B) 

- omawia proces zapylenia i zapłodnienia u 

roślin okrytonasiennych (B); omawia budowę 

owocu (C) 

- na podstawie obserwacji omawia zmiany 

wyglądu rośliny na różnych etapach rozwoju 

(np. występowanie liścieni, czyli pierwszych 

liści różniących się od liści właściwych, liczba 

liścieni) (D) 

- wymienia różnice między grzybami a roślinami 

(B); opisuje różne kształty owocników, poda-

jąc przykłady (B) 

- omawia sposób postępowania w przypadku 

podejrzenia zatrucia grzybami (A) 

- rozpoznaje poznane kształty owocników grzy-

bów kapeluszowych (D); rozpoznaje, korzy-

stając z atlasu 2–3 gatunki grzybów (D) 

Ocena celująca - omawia budowę komórki roślinnej (B); oma-

wia rolę wybranych struktur komórkowych (B) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

omawia sposób powstania węgla kamiennego 

(B) 

- przygotowuje informacje na temat chronio-

nych gatunków paprotników (D) 

- przygotowuje informacje na temat roślin na-

siennych, uwzględniając np. najstarsze rośli-

ny, największe, najmniejsze, itp. (C) 

- przygotowuje dokumentację fotograficzną (lub 

prezentację multimedialną) pt. „Rośliny na-

sienne rosnące w najbliższej okolicy” (D) 

- podaje przykłady przekształceń łodygi (A); 

podaje przykłady wykorzystywania łodyg ro-

ślin nasiennych przez człowieka (B) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

podaje przykłady przekształceń liści i korzeni 

(B) 

- wskazuje okazy roślin w środowisku przyrod-

niczym, u których można zaobserwować 

zmodyfikowane części ciała (D) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

podaje przykłady różnych przystosowań kwia-

tów do zapylania (B) 

- przygotuje informacje na temat wartości od-

żywczych wybranych nasion (D) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

wyjaśnia, czym jest bielmo (B) 

- charakteryzuje porosty (C) 

- wyszukuje w różnych źródłach informacje 

o chronionych gatunkach grzybów (D); przy-

gotowuje spis zasad obowiązujących podczas 

grzybobrania (D) 

- wskazuje w środowisku przyrodniczym poro-

sty (C); wykorzystując skalę porostową, oce-

nia stan czystości środowiska (D) 
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MATERIA 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- wykonuje z plasteliny modele drobin (C); wy-

konuje z plasteliny modele dwóch różnych 

substancji zbudowanych z drobin (C); rysuje 

ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i 

gazach (C) 

- bada doświadczalnie możliwość zmniejszenia 

objętości ciała stałego (C); bada doświadczal-

nie właściwości mechaniczne wybranych ciał 

stałych (C) 

- wskazuje bieguny magnetyczne w magnesie 

(C);  

- bada doświadczalnie wpływ wielkości naczy-

nia na objętość cieczy (C) 

- bada doświadczalnie możliwość zmiany obję-

tości gazu (C); podaje przykłady wykorzysta-

nia w życiu codziennym ściśliwości 

i rozprężliwości gazów (B) 

 

- na podstawie obserwacji wymienia właściwości 

2–3 wybranych substancji (C); podaje przykła-

dy ciał stałych, cieczy i gazów (B); 

- podaje przykłady ciał twardych, kruchych 

i plastycznych (B); 

- podaje przykłady przedmiotów wykonanych 

z substancji kruchych, twardych i sprężystych 

(A) 

- wymienia czynniki wpływające na szybkość 

parowania cieczy (A); podaje przykłady cieczy, 

których pary są łatwopalne (A) 

- wymienia nazwy jednostek masy (A) 

- podaje przykłady ciał stałych dobrze i źle 

przewodzących ciepło (C) 

- podaje przykłady z życia codziennego potwier-

dzające zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał 

stałych (A) 

- podaje przykłady wykorzystania w praktyce 

zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy (A) 

Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- wyjaśnia, czym są drobiny (B); wyjaśnia poję-

cie właściwości substancji (B); omawia wpływ 

temperatury na zmiany stanu skupienia sub-

stancji (A); rozpoznaje stan skupienia sub-

stancji na podstawie ułożenia drobin C) 

- bada doświadczalnie wpływ rozdrobnienia 

substancji na jej objętość (C); określa właści-

wości ciał stałych w zakresie kształtu 

i ściśliwości (A);  

- bada oddziaływanie magnesów na siebie i 

inne substancje (C); podaje przykłady wyko-

rzystania w życiu właściwości plastycznych 

i magnetycznych ciał stałych (A) 

- określa właściwości cieczy w zakresie kształtu 

i ściśliwości (A); bada doświadczalnie możli-

wość zmiany objętości cieczy (C) 

- porównuje, przeprowadzając doświadczenie, 

wpływ rodzaju cieczy na szybkość parowania 

(C) 

- podaje sposób wyznaczenia masy (A); do-

świadczalnie porównuje masy różnych sub-

stancji o tej samej objętości (C) 

- określa właściwości gazów w zakresie kształtu 

i ściśliwości (A); podaje przykłady dyfuzji w 

gazach (B) 

- wyjaśnia, dzięki czemu jest możliwe ogrzewa-

nie mieszkań za pomocą kaloryferów (B) 

- wyjaśnia, dlaczego latem na jezdniach po-

wstają koleiny (B) 

- bada doświadczalnie rozszerzalność cieplną 

cieczy (C); bada doświadczalnie wpływ tem-

peratury na objętość gazów (C) 

- wymienia właściwości mechaniczne ciał sta-

łych (A) 

-  

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- porównuje właściwości wody w trzech stanach 

skupienia (C); omawia ułożenie drobin 

w ciałach stałych, cieczach i gazach (B) 

- wyjaśnia, co nazywamy nieściśliwością ciał 
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stałych (B) 

- wyjaśnia, czym jest magnes (B); podaje przy-

kłady ciał przyciąganych i nieprzyciąganych 

przez magnes (B); określa właściwość me-

chaniczną wskazanego ciała stałego (np. wę-

gla, materaca) (B) 

- wyjaśnia, dlaczego ciecze nie mają własnego 

kształtu (B); porównuje właściwości ciał sta-

łych i cieczy w zakresie kształtu i ściśliwości 

(C) 

- bada doświadczalnie wpływ temperatury cie-

czy na ich dyfuzję (C) 

- oblicza masę substancji o danej objętości, 

mając daną masę 1 cm
3
 tej substancji (C) 

- wyjaśnia, dlaczego gazy nie mają stałego 

kształtu i stałej objętości (B); wyjaśnia, na 

czym polega ściśliwość gazów (B); wyjaśnia, 

na czym polega rozprężliwość gazów (B) 

- wyjaśnia pojęcia: przewodnik ciepła, izolator 

ciepła (B); podaje przykłady zastosowania ga-

zu jako izolatora ciepła (B) 

- podaje przykłady świadczące o tym, że kon-

struktorzy i projektanci uwzględniają zjawisko 

rozszerzalności cieplnej ciał stałych (B) 

- wyjaśnia, na czym polega nietypowa rozsze-

rzalność cieplna wody (B); porównuje zjawi-

ska parowania i wrzenia (C); wyjaśnia, na ja-

kiej zasadzie zamyka się szczelnie słoiki 

z przetworami (B) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- wyjaśnia, podając przykłady, czym jest mate-

ria (B); wyjaśnia, od czego zależą właściwości 

substancji (B); porównuje ruch drobin w cia-

łach stałych, cieczach i gazach (C) 

- wyjaśnia, dlaczego ciała stałe mają określony 

kształt i określoną objętość (B) 

- omawia wzajemne oddziaływanie magnesów 

(B); podaje przykłady przedmiotów (inne niż w 

podręczniku), do których wykonania wykorzy-

stano właściwości mechaniczne 

i magnetyczne ciał stałych (B) 

- wyjaśnia, dlaczego ciecze mają stałą objętość 

(B); wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji 

w cieczach (B) 

- wyjaśnia, dlaczego substancje o tej samej 

objętości różnią się masami (B); wyjaśnia 

związek objętości substancji z jej masą (B) 

- porównuje przebieg dyfuzji w cieczach 

i w gazach (C) 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

 

 

Ocena celująca  

 

- omawia, popierając przykładami, wpływ spo-

sobów ułożenia drobin w ciałach stałych na 

ich właściwości (B) 

- korzystając z dodatkowych źródeł informacji, 

podaje przykłady wykorzystania najtward-

szych ciał stałych (C) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

podaje przykłady dwóch cieczy, w których nie 

zaobserwujemy zjawiska dyfuzji, np. woda i 

olej; woda i benzyna (B)  

- wyjaśnia, co to jest próżnia (B); omawia zasa-

dy bezpieczeństwa podczas posługiwania się 

urządzeniami, w których wykorzystano zjawi-

sko ściśliwości gazów (A) 

- wyjaśnia zasadę działania termosu (D); wyja-

śnia, czy powiedzenie „futro grzeje” jest praw-

dziwe (D) 

- wyjaśnia, dlaczego zamarzanie i rozmarzanie 

wody w szczelinach jezdni wpływa niekorzyst-

nie na stan dróg (B) 

- na podstawie dodatkowych źródeł informacji 

wyjaśnia, czym jest atom (D) 

- wyjaśnia pojęcie gęstości substancji (B) 

 

 

 

 

 

 

 


