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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 

II ETAP EDUKACYJNY:  KLASA VI 

 

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: 

2) prace klasowe, 

3) kartkówki, 

4) odpowiedzi ustne, 

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

6) prace domowe, 

7) aktywność, 

8) zeszyt przedmiotowy, 

9) zeszyt ćwiczeń, 

10) praca z mapą, 

11) zadania praktyczne: prowadzenie obserwacji i doświadczeń, 

12) prace dodatkowe, 

13) 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 sprawdzana przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni, 

5) w przypadku nieobecności:  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

 

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 znak „+”. Trzykrotne uzyskanie znaku „+” rów-

noznaczne 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 otrzymuje znak „-”. Trzykrotne otrzymanie znaku„-” rów-

noznaczne 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 VI 

 

Tytuł programu (pełna nazwa) 
TAJEMNICE PRZYRODY 

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

Autorzy programu: JOLANTA GOLANKO 

Wydawnictwo WYDAWNICTWO NOWA ERA 

Rok wydania 2012 

 

OCENA 

WYMAGANIA 

OSIĄGNIĘCIA 

UMIEJĘTNOŚCI 

UCZEŃ: 

WIADOMOŚCI 

UCZEŃ: 

ZIEMIA – NASZA PLANETA 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- opisuje kształt Ziemi (B); odczytuje z rysun-

ku wymiary Ziemi (C) 

- wymienia przykłady zastosowań igły ma-

gnetycznej (A); buduje prosty kompas na 

podstawie instrukcji zamieszczonej w pod-

ręczniku (D) 

- pokazuje na mapie świata i globusie: połu-

dniki, równoleżniki, równik (C); określa kie-

runki na półkuli północnej (C) 

- zaznacza na rysunku globusa półkule: 

wschodnią i zachodnią, północną i połu-

dniową (C) 

- wyjaśnia, dlaczego na Ziemi następują po 

sobie dzień i noc (B); wyjaśnia, czym jest 

doba (B) 

- podaje, ile czasu trwa obieg Ziemi wokół 

Słońca (A);  

- odczytuje z mapy nazwy co najmniej 3 oce-

anów (C); wyjaśnia, dlaczego obszary nad-

morskie są atrakcyjnym miejscem wypo-

czynku (B) 

- rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocen-

trycznej (A) 

- podaje nazwę jednej gwiazdy i 2-3 planet (A); 

podpisuje przedstawione na ilustracji ciała nie-

bieskie, używając nazw: gwiazda, planeta, 

księżyc, kometa (B) 

- wymienia nazwy 2 planet Układu Słonecznego 

posiadających księżyce (A) 

- podaje przykłady ciał przyciąganych przez 

magnes (A); podaje przykłady ciał, których 

magnes nie przyciąga (A) 

- pokazuje na mapie świata i globusie zwrotniki 

Raka i Koziorożca, równik, koła podbiegunowe 

(C) 

- pokazuje na mapie świata i globusie położenie 

kontynentów (C); odczytuje z mapy świata na-

zwy kontynentów (C) 

- wymienia daty rozpoczęcia kalendarzowych 

pór roku (A) 

- opisuje wybrany kontynent (B) 

- omawia przebieg wyprawy Krzysztofa Kolum-

ba (B) 

- wymienia imiona i nazwiska przynajmniej 

dwóch podróżników, którzy dokonali istotnych 

odkryć geograficznych (A) 

Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- odróżnia gwiazdy od innych ciał niebieskich 

(B); podaje nazwę galaktyki, w której znaj-

duje się Układ Słoneczny (A); wymienia ro-

dzaje ciał niebieskich (A) 

- wyjaśnia, dlaczego na Ziemi panują warunki 

sprzyjające życiu (B); omawia budowę glo-

busa (B) 

- podpisuje bieguny na rysunkach magnesów 

przyciągających się lub odpychających, 

używając symboli N i S (B); na podstawie 

obserwacji rysuje linie sił pola magnetycz-

nego (C) 

- wyjaśnia, czym różni się równik od pozosta-

- podaje różnice między planetami a gwiazdami 

(C); opisuje Słońce (B) 

- opisuje budowę i wygląd komety (B) 

- pokazuje na globusie bieguny magnetyczne 

Ziemi (C) 

- wyjaśnia pojęcie: kontynent (B) 

- charakteryzuje Azję (B) 

- wymienia nazwy wszystkich oceanów (A); 

pokazuje na mapie świata położenie wszyst-

kich oceanów (C); podaje przykłady towarów 

transportowanych drogą morską (A) 

- wymienia odkrycia J. Cooka (A) 
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łych równoleżników, korzystając z globusa 

lub mapy świata (C); podpisuje na rysunku 

schematycznym południki, równoleżniki, 

równik (C); określa kierunki na mapie świata 

(C) 

- zaznacza na rysunku lub demonstruje na 

globusie kierunek ruchu obrotowego Ziemi 

(C) 

- wyjaśnia, dlaczego wprowadzono rok prze-

stępny (B); omawia oświetlenie Ziemi w 

dniach równonocy (B) 

- pokazuje na mapie świata i globusie strefy 

oświetlenia Ziemi (C) 

- pokazuje na mapie świata lub globusie trasę 

wyprawy morskiej F. Magellana (C) 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R  

- podaje nazwy półkul, na których są położo-

ne wskazane na mapie świata lub globusie 

kontynenty, państwa, miasta (C) 

- określa, gdzie wcześniej wschodzi Słońce, 

mając podany punkt odniesienia (D) 

- wymienia skutki nachylenia osi ziemskiej 

(B); omawia oświetlenie Ziemi w dniach 

przesileń letniego i zimowego (B) charakte-

ryzuje poszczególne strefy oświetlenia Zie-

mi (B) 

 

- wyjaśnia znaczenie pojęć: siatka geograficzna, 

siatka kartograficzna (B); wyjaśnia pojęcia: po-

łudniki, równoleżniki, równik (B) 

- omawia położenie kontynentów na poszcze-

gólnych półkulach (C) 

- porównuje Amerykę Północną i Amerykę Połu-

dniową (C) 

- omawia rolę oceanu jako magazynu żywności 

(B); wymienia przykłady surowców mineral-

nych pozyskiwanych z wód i spod dna oce-

anów (A) 

- wymienia przyczyny wielkich odkryć geogra-

ficznych (A); wymienia zasługi: B. Diaza, A. 

Vespucciego i V. da Gamy w poznawaniu 

świata (A) 

- charakteryzuje odkrycia geograficzne dokona-

ne w XX w. (B) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- wyjaśnia, dlaczego na Ziemi występują 

różnice czasu (B) 

- wyjaśnia, od czego zależą zmiany dopływu 

energii słonecznej w ciągu roku (B) 

- omawia wpływ zmian oświetlenia Ziemi 

przez Słońce na warunki życia organizmów 

(B); wyjaśnia, posługując się schematem, 

dlaczego na obszarach podbiegunowych 

trwa noc polarna i dzień polarny (B) 

- pokazuje na mapie świata lub globusie 

miejsca wydobywania ropy naftowej gazu 

ziemnego spod dna mórz oceanów (C) 

- pokazuje na mapie świata lub globusie 

portugalską drogę wschodnią (C); pokazuje 

na mapie świata lub globusie zachodni 

szlak hiszpański (C 

- omawia różnice między południkami równoleż-

nikami (C) 

- podaje przykłady praktycznego wykorzystania 

umiejętności określania położenia punktów na 

Ziemi (B) 

- wymienia nazwy kontynentów według ich po-

wierzchni, rozpoczynając od największego (A) 

- charakteryzuje poznane kontynenty (B) 

- wymienia nazwy oceanów według ich po-

wierzchni, rozpoczynając od największego (A);  

- wskazuje różnice między podróżami odkryw-

czymi odbywanymi w XVII-XX w. a podróżami 

z epoki wielkich odkryć geograficznych (C) 

Ocena celująca - określa współrzędne geograficzne dowol-

nych punktów na mapie (D) 

- wskazuje spośród dwóch wybranych miast 

polskich to, w którym Słońce wzejdzie lub 

zajdzie wcześniej (D) 

- przygotowuje wykres słupkowy ilustrujący 

zestawienie powierzchni kontynentów (D) 

- omawia wędrówkę kontynentów (B) 

- przygotowuje wykres słupkowy ilustrujący 

- wyjaśnia pojęcia: długość geograficzna, szero-

kość geograficzna (B) 

- przygotowuje dodatkowe informacje na temat 

czasu obiegu planet Układu Słonecznego po 

orbitach wokół Słońca w latach i dniach ziem-

skich (D) 

- omawia wpływ zróżnicowanego oświetlenia 

Ziemi przez Słońce na gospodarkę człowieka  

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RYSZARDA BERWIŃSKIEGO w POZNANIU 

 

zestawienie powierzchni oceanów (D); 

omawia ukształtowanie dna oceanicznego 

(B 

- przygotowuje prezentację „Polscy podróżni-

cy - badacze świata”, podkreślającą rolę Po-

laków w poznawaniu poszczególnych kon-

tynentów 

ZJAWISKA FIZYCZNE 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- omawia doświadczenie badające siłę oporu 

powietrza (D) 

- podaje przykłady odbiorników prądu (A); 

rysuje schemat prostego obwodu elektrycz-

nego (C); buduje prosty obwód elektryczny 

wg instrukcji  

w podręczniku (C) 

- rysuje schemat odbicia światła od po-

wierzchni gładkiej (C); wyjaśnia, dlaczego 

należy używać elementów odblaskowych 

(B) 

 

- podaje przykłady ruchu ciał (A); na podstawie 

rysunku toru rozpoznaje ruch prostoliniowy i 

krzywoliniowy (C) 

- podaje przykłady występowania siły tarcia (A) 

- wymienia czynniki, od których zależy wielkość 

siły oporu (A) 

- podaje przykłady elektryzowania ciał z życia 

codziennego (B) 

- wymienia zasady oszczędnego korzystania z 

energii elektrycznej (A) 

- podaje przykłady sztucznych źródeł światła (A) 

- podaje cechy obrazu zaobserwowanego przez 

camerę obscurę (B) 

- wymienia elementy, z których jest zbudowana 

lupa (A); podaje, do czego można wykorzysty-

wać lupę (A) 

- wymienia źródła dźwięku (A); podaje przykłady 

dźwięków sprawiających przyjemność i dźwię-

ków niekorzystnie wpływających na organizm 

(B) 

Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- wyjaśnia, czym jest ruch ciał (B); charakte-

ryzuje wielkości opisujące ruch: prędkość, 

drogę, czas (B) 

- formułuje wnioski na podstawie przeprowa-

dzonego doświadczenia badającego siłę 

oporu powietrza (D) 

- omawia wzajemne oddziaływanie ładunków 

elektrycznych o takich samych różnych 

znakach (B) 

- podaje przykłady źródeł prądu (A); podaje 

przykłady przewodników i izolatorów elek-

trycznych (A); 

- bada doświadczalnie przewodnictwo elek-

tryczne różnych ciał (C) 

- wykonuje camerę obscurę zgodnie z in-

strukcją (D) 

- rysuje odbicie światła od powierzchni chro-

powatej (C) 

- wyjaśnia, kiedy obraz oglądany przez lupę 

jest obrazem powiększonym (B); na sche-

matycznym rysunku oka zaznacza soczew-

kę (C) 

- podaje przykłady sytuacji, w których występuje 

niewielkie tarcie (A) 

- wyjaśnia pojęcie: siła oporu (B) 

- wyjaśnia, dlaczego należy dobierać odbiorniki 

w zależności od napięcia prądu (B) 

- podaje przykłady naturalnych źródeł światła 

(A) 

- wymienia cechy dźwięku (A); porównuje pręd-

kość rozchodzenia się dźwięków w różnych 

ośrodkach (C) 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R  

 

- wyjaśnia, czym jest układ odniesienia (B); 

wyjaśnia, na czym polega względność ru-

chu (B); oblicza prędkość poruszającego się 

ciała (C) 

- omawia znaczenie sił oporu (B) 

- przeprowadza doświadczenie porównujące 

- omawia znaczenie siły tarcia (B); wymienia 

sposoby zmniejszania i zwiększania siły tarcia 

(B) 

- wyjaśnia pojęcia: przewodniki, izolatory (B); 

- wymienia skutki przepływu prądu elektryczne-

go (A) 
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siły oporu powietrza i wody (D) 

 

 

- wyjaśnia, czym jest promień świetlny (B); 

omawia sposób powstawania cienia (A) 

- podaje przykłady wykorzystania camery ob-

scury (A) 

- podaje przykłady przyrządów, w których wyko-

rzystano zjawisko odbicia światła (B); omawia 

wpływ barwy powierzchni na odbicie światła 

(A) 

- wyjaśnia, dlaczego za pomocą lupy można 

podpalić kartkę papieru (B) 

- omawia cechy dźwięku (B); opisuje wpływ 

hałasu na organizm człowieka (B) 

- podaje wartość napięcia występującego w 

domowej instalacji elektrycznej, akumulatorach 

samochodowych, bateriach (A) 

- wyjaśnia, czym jest siła elektryczna (B) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- omawia, podając przykłady, względność 

ruchu i spoczynku (B); oblicza drogę, czas, 

mając podane pozostałe wielkości opisujące 

ruch (D) 

- omawia zależność między poszczególnymi 

czynnikami a wielkością siły oporu (B) 

- porównuje siły oporu powietrza i wody na 

podstawie przeprowadzonych doświadczeń 

(D) 

- omawia sposób, w jaki ciała naelektryzowa-

ne oddziałują na ciała obojętne elektrycznie 

(B); wyjaśnia, czym są wyładowania elek-

tryczne (B) 

- omawia wpływ przepływającego prądu na 

igłę magnetyczną (B) 

- omawia zasadę działania camery obscury 

(B) 

- wyjaśnia pojęcia: ognisko, ogniskowa (B); 

- wyjaśnia, od czego zależy siła tarcia (B) 

- wyjaśnia, czym jest prąd elektryczny (B) 

- omawia sposób rozchodzenia się światła (A) 

- wyjaśnia pojęcie: odbicie zwierciadlane (B) 

- omawia sposób powstawania obrazu w oku B) 

- wyjaśnia, na czym polega rozchodzenie się 

dźwięku (B); porównuje prędkość światła i 

dźwięku (błyskawica, grzmot) (C) 

Ocena celująca - wykonuje obliczenia wymagające przelicza-

nia jednostek prędkości (D) 

- na podstawie dodatkowych źródeł podaje 

przykłady działania siły tarcia w organizmie 

człowieka (stawy) (B); wyjaśnia, związek 

powstawania lawin błotnych lub śnieżnych z 

siłą tarcia (B) 

- opisuje przystosowania budowy zewnętrz-

nej zwierząt żyjących w wodzie i na lądzie 

służące zmniejszeniu siły oporu ich ruchu 

(B) 

- oblicza zużycie prądu w ciągu godziny 

przez wybrane odbiorniki (D) 

- przygotowuje krótką prezentację „Od came-

ry obscury do cyfrowego aparatu fotogra-

ficznego” (D) 

- konstruuje przyrząd (np. barwną tarczę), za 

pomocą którego wykaże, że tęcza jest roz-

szczepionym światłem białym (D) 

 

 

 

 

- wyjaśnia, dlaczego przebywanie w samocho-

dzie podczas burzy jest bezpieczne (B) 

- omawia zasadę działania bezpieczników (B) 

- omawia zjawisko zaćmienia Słońca (B); wyja-

śnia, czym jest półcień (B) 

- przygotowuje informacje na temat wad wzroku: 

krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz 

sposobu korekty tych wad (D) 

- omawia zjawiska: echa, echolokacji (B); poda-

je przykłady zwierząt, które mają słuch lepiej 

rozwinięty niż człowiek (A) 
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ŚWIAT ZWIERZĄT 

Dopuszczający (2) 

Konieczne K 

 

 

 

 

 

- odróżnia na ilustracji płazińce od nicieni (B); 

wskazuje wśród innych organizmów przed-

stawicieli parzydełkowców (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach dżdżownicę i 

pijawkę (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach zwierzęta nale-

żące do stawonogów (B) 

- wskazuje na ilustracji główne części ciała 

ryby (C); rozpoznaje na ilustracjach po dwa 

gatunki ryb morskich i słodkowodnych (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach 3 gatunki płazów 

(B) 

- przyporządkowuje pokazane na ilustracji 

gatunki gadów do poszczególnych grup sys-

tematycznych (C); 

- rozpoznaje 5 gatunków ptaków występują-

cych na danym terenie (B); rozpoznaje 

przynajmniej 3 gatunki ssaków żyjących na 

danym terenie (B) 

- wymienia miejsca, w których żyją zwierzęta (A) 

- wymienia miejsca występowania płazińców i 

nicieni (A); 

- wymienia przedstawicieli stawonogów (A); 

- wymienia miejsca, w których żyją mięczaki (A) 

- wyjaśnia, dlaczego płazy zalicza się do zwie-

rząt wodno--lądowych (B); wymienia przy-

najmniej trzech przedstawicieli płazów (A); 

- wymienia miejsca występowania gadów (pra-

wie wszystkie kontynenty, głównie ląd, niektóre 

występują w wodzie) (A); 

- wymienia miejsca występowania żmii zygza-

kowatej (A) 

- wymienia przynajmniej 3 cechy budowy pta-

ków świadczące o ich przystosowaniu do lotu 

(A) 

- wymienia charakterystyczne cechy ptaków 

drapieżnych (A);wymienia przynajmniej 2 ga-

tunki ptaków zakładających gniazda na terenie 

Polski (A) 

Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- przyporządkowuje poznane zwierzęta do 

kręgowców i bezkręgowców (B) 

- wykonuje schematyczne rysunki polipa i 

meduzy (C); omawia budowę zewnętrzną 

tasiemca (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli 

poszczególnych grup stawonogów (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach pięć gatunków 

płazów żyjących  w Polsce (B) 

- rozpoznaje gatunki ptaków krukowatych 

żyjących na danym terenie (B); przyporząd-

kowuje podane gatunki ssaków do miejsca 

ich występowania (D) 

- rozpoznaje przynajmniej trzy gatunki gadów 

żyjących  w Polsce (B) 

 

- wymienia przynajmniej dwóch przedstawicieli 

parzydełkowców 

- wymienia przynajmniej dwóch przedstawicieli 

pierścienic żyjących w Polsce (A) 

- wymienia wspólne cechy budowy różnych grup 

stawonogów (A); 

- wymienia części ciała mięczaków na podsta-

wie ilustracji (A) 

- wymienia cechy budowy zewnętrznej ryb 

świadczące o ich przystosowaniu do życia w 

wodzie (A); podaje po dwa przykłady ryb słod-

kowodnych żyjących w strefie przybrzeżnej i w 

strefie wód głębokich (B) 

- wymienia cechy budowy zewnętrznej płazów 

świadczące o ich przystosowaniu do życia  w 

dwóch środowiskach (A); 

- wymienia elementy budowy skóry gadów 

chroniące przed urazami mechanicznymi (A); 

- omawia wybraną grupę gadów (A); 

- omawia rolę kończyn tylnych u ptaków (B) 

- wymienia charakterystyczne cechy ptaków 

brodzących (A); omawia sposób rozmnażania 

się ptaków (B) 

- omawia przekształcenia kończyn ssaków w 

zależności od pełnionych przez nie funkcji (B) 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- porównuje budowę przedstawicieli po-

szczególnych grup stawonogów (C) 

- rozpoznaje na ilustracjach przedstawicieli 

poszczególnych grup mięczaków (C) 

- określa rodzaj pokarmu, którym żywi się 

dany ptak na podstawie jego obserwacji w 

terenie (D); na podstawie obserwacji ssaka 

wymienia trzy cechy świadczące o jego 

przystosowaniu do środowiska, w którym 

żyje (D) 

- przystosowaniu do życia na lądzie (A); omawia 

poszczególne grupy gadów (A) 

- rozróżnia na ilustracjach rodzaje piór u ptaków (C); 

omawia rolę podaje przykłady zwierząt należą-

cych do kręgowców i bezkręgowców (A) 

- opisuje sposób zdobywania pokarmu przez 

parzydełkowce (B); wskazuje przystosowania 

w budowie tasiemca i glisty do trybu życia (B) 

- wyjaśnia znaczenie terminu: pierścienice (B) 

- omawia pokrycie ciała stawonogów (A); 
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- omawia sposób oddychania ryb (B); wyjaśnia 

określenie: ryby dwuśrodowiskowe (B) 

- omawia sposób oddychania płazów (B); cha-

rakteryzuje wybranych przedstawicieli płazów 

(C) 

- wymienia cechy budowy gadów świadczące o 

ich poszczególnych rodzajów piór (B) 

- wyjaśnia pojęcia: gniazdownik, zagniazdow-

nik(B); podaje po trzy przykłady gniazdowni-

ków i zagniazdowników (A) 

- omawia budowę skóry ssaków (B); omawia 

przystosowania ssaków do życia w różnych 

typach środowisk (B) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- porównuje postać polipa meduzy (D); po-

równuje płazińce i nicienie (C) 

- wskazuje różnice w budowie przedstawicieli 

poszczególnych grup mięczaków (B) 

- rozpoznaje wszystkie gady występujące w 

Polsce (B) 

- rozpoznaje głosy pięciu gatunków pta-

ków(A); rozpoznaje tropy wybranych(2-3) 

gatunków ssaków (A) 

 

- wymienia charakterystyczne cechy kręgowców 

i bezkręgowców (A) 

- opisuje sposób poruszania się dżdżownicy (B) 

- wyjaśnia, na czym polega linienie u stawono-

gów (B) 

- omawia sposób rozmnażania się ryb (B); cha-

rakteryzuje, podając przykłady, różnorodność 

gatunków ryb (B) 

- omawia cechy budowy zewnętrznej płazów 

świadczące o ich przystosowaniu do życia w 

dwóch środowiskach (B); dzieli płazy na bez-

ogonowe i ogoniaste, podając ich charaktery-

styczne cechy (C) 

- porównuje budowę gadów i płazów (D); oma-

wia sposób rozmnażania się gadów (A); 

- wyjaśnia, dlaczego ptaki mają bardzo dobrze 

rozwinięty układ oddechowy (B) 

- omawia charakterystyczne cechy wybranych 

grup ptaków (strusie, pingwiny, blaszkodziobe) 

(B) 

- omawia sposób oddychania ssaków (B); oma-

wia sposób rozmnażania się ssaków (B) 

Ocena celująca - przygotowuje i prezentuje dodatkowe infor-

macje na temat nielotnych ptaków (C) 

- wyjaśnia, dlaczego niektóre ssaki zaraz po 

urodzeniu są zdolne do samodzielnego 

funkcjonowania, a inne wymagają opieki 

matki(B) 

 

- omawia budowę komórki zwierzęcej (B) 

- przygotowuje informacje na temat raf koralo-

wych (C); omawia sposób zarażenia się paso-

żytami – płazińcami i nicieniami (B) 

- wyjaśnia, czym jest regeneracja ciała u pier-

ścienic (B) 

- omawia rozwój owadów, korzystając z tablicy 

dydaktycznej (B); przygotowuje informacje na 

temat życia owadów społecznych (C) 

- przygotowuje dodatkowe informacje na temat 

kilku gatunków mięczaków żyjących 

 w Polsce (D) 

- przygotowuje dodatkowe informacje o sposo-

bach opiekowania się potomstwem u ryb(C); 

omawia cechy przystosowujące ryby do życia 

w strefach głębinowych (B) 

- omawia sposób rozmnażania się płazów bez-

ogonowych (B); przygotowuje dodatkowe in-

formacje na temat płazów żyjących na innych 

kontynentach (C) 

- przygotowuje dodatkowe informacje na temat 

wymarłych gadów (C) 

- wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo lęgo-
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we (B) 

- omawia znaczenie ptaków dla przyrody i go-

spodarki człowieka (B); wymienia chronione 

gatunki ssaków żyjące na danym terenie (A) 

KRAJOBRAZY ZIEMI 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- wskazuje na mapie strefy klimatyczne Ziemi 

(C); podaje przykład wybranego klimatu 

astrefowego (A); wskazuje na mapie poło-

żenie trzech dowolnych stref krajobrazo-

wych (C) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

wilgotnych lasów równikowych (B); 

- rozpoznaje na ilustracjach 3 rośliny wystę-

pujące w wilgotnych lasach równikowych(B) 

- rozpoznaje na ilustracjach 5 zwierząt cha-

rakterystycznych dla wilgotnych lasów rów-

nikowych (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

sawann (B); wymienia pory roku w strefie 

sawann (B); rozpoznaje na ilustracjach 3 

rośliny występujące na sawannach (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach 5 zwierząt żyją-

cych na sawannach (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

pustyń gorących (B); wskazuje na mapie 

Saharę (C) 

- rozpoznaje na ilustracjach 2 rośliny wystę-

pujące w strefie pustyń gorących (B); roz-

poznaje na ilustracjach 3 zwierzęta żyjące 

na pustyniach (B); 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

śródziemnomorskiej (B); rozpoznaje na ilu-

stracjach 3 rośliny występujące w strefie 

śródziemnomorskiej (B); rozpoznaje na ilu-

stracjach 3 zwierzęta żyjące w strefie śród-

ziemnomorskiej (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach 5 drzew liścia-

stych (B); na podstawie ilustracji omawia 

zmiany wyglądu drzewa liściastego w ciągu 

roku (B); wymienia warstwy lasu (A); rozpo-

znaje na ilustracjach 5 zwierząt występują-

cych w lasach liściastych i mieszanych (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz stepo-

wy (B); rozpoznaje na ilustracjach 3 rośliny 

stepowe (B); rozpoznaje na ilustracjach 5 

zwierząt stepowych (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

północnych lasów iglastych (B); rozpoznaje 

na ilustracjach 5 roślin występujących w taj-

dze (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach 5 zwierząt żyją-

cych w tajdze (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

tundry (C);rozpoznaje na ilustracjach 3 ga-

tunki roślin występujących w strefie tundry 

(B); rozpoznaje na ilustracjach 3 gatunki 

zwierząt występujących w tundrze przez ca-

- wymienia składniki pogody(A); opisuje pogodę 

aktualnie panującą w miejscu zamieszkania(C) 

- wymienia dwie cechy klimatu strefy wilgotnych 

lasów równikowych (A); 

- na podstawie ilustracji wymienia 2 przystoso-

wania dromadera do życia na pustyni (C) 

- wymienia nazwy 5 produktów otrzymywanych 

z roślin uprawianych w strefie śródziemnomor-

skiej (A) 
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ły rok (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz strefy 

pustyń lodowych (B); rozpoznaje na ilustra-

cjach 3 gatunki zwierząt występujących w 

strefie pustyń lodowych (B); na podstawie 

ilustracji omawia cechy budowy pingwina 

(B) 

- wskazuje na mapie Alpy (C); rozpoznaje na 

ilustracjach 3 gatunki zwierząt żyjących w 

Alpach (B) 

Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- odczytuje informacje z wykresu klimatycz-

nego (C) 

- na podstawie mapy porównuje strefy klima-

tyczne występujące na półkuli północnej i 

południowej (C); wymienia cechy klimatu 

morskiego, kontynentalnego i górskiego (A); 

wskazuje na mapie strefy krajobrazowe (C) 

- wskazuje na mapie strefę wilgotnych lasów 

równikowych (C); wyjaśnia pojęcie: deszcze 

zenitalne (B); odczytuje z wykresu klima-

tycznego przebieg temperatury powietrza i 

opadów atmosferycznych (C); omawia przy-

stosowania wybranych roślin do życia  

w wilgotnym lesie równikowym (B) 

- wskazuje na mapie strefę sawann (C); od-

czytuje z wykresu klimatycznego przebieg 

temperatury powietrza i opadów atmosfe-

rycznych (C); omawia przystosowania wy-

branych roślin do życia na sawannie (B) 

- wskazuje na mapie strefę pustyń gorących 

(C); odczytuje z wykresu klimatycznego 

przebieg temperatury powietrza i opadów 

atmosferycznych (C); 

- wskazuje na mapie strefę śródziemnomor-

ską (C); odczytuje z wykresu klimatycznego 

przebieg temperatury powietrza i opadów 

atmosferycznych (C);  

- rozpoznaje na ilustracjach 5 roślin uprawia-

nych w strefie śródziemnomorskiej (B) 

- wymienia cechy klimatu umiarkowanego 

(A); 

- odczytuje z wykresu klimatycznego prze-

bieg temperatury powietrza i opadów at-

mosferycznych (C); omawia przystosowania 

zwierząt żyjących w lasach liściastych i mie-

szanych do warunków zimowych (B) 

- wskazuje na mapie strefę stepów (C); od-

czytuje  z wykresu klimatycznego przebieg 

temperatury powietrza i opadów atmosfe-

rycznych (C); omawia 3 wybrane przysto-

sowania zwierząt do życia na stepie (B) 

- wskazuje na mapie strefę północnych lasów 

iglastych (C); odczytuje z wykresu klima-

tycznego przebieg temperatury powietrza i 

opadów atmosferycznych 

(C);przyporządkowuje podane rodzaje roślin 

do właściwych warstw tajgi (C) 

- na podstawie ilustracji omawia przystoso-

- wyjaśnia pojęcia: pogoda, klimat (B); 

- omawia przystosowania wybranych zwierząt 

do życia w wilgotnym lesie równikowym (B) 

- omawia przystosowania wybranych zwierząt 

do życia na sawannie (B) 

- omawia przystosowania roślin do wysokiej 

temperatury (B); podaje przykłady przystoso-

wań zwierząt do życia na pustyni (B) 

- wymienia po jednym przedstawicielu gadów, 

ptaków i ssaków żyjących w strefie śródziem-

nomorskiej (B) 

- wymienia przystosowania ssaków do życia w 

tundrze (A) 
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wania 2 gatunków ssaków do życia w tajdze 

(B) 

- wskazuje na mapie strefę tundry (C); odczy-

tuje z wykresu klimatycznego przebieg tem-

peratury powietrza i opadów atmosferycz-

nych (C); rozpoznaje na ilustracjach zwie-

rzęta występujące w tundrze podczas dnia 

polarnego (B); 

- wskazuje na mapie strefę pustyń lodowych 

(C); odczytuje z wykresu klimatycznego 

przebieg temperatury powietrza i opadów 

atmosferycznych (C); rozpoznaje na ilustra-

cjach ssaki żyjące na obszarach polarnych 

(B) 

- wymienia po kolei piętra roślinne w Tatrach 

(A); rozpoznaje na ilustracjach 3 gatunki ro-

ślin wysokogórskich (B); omawia przysto-

sowania wybranych gatunków zwierząt do 

życia w górach wysokich (B) 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- określa, jakie czynniki wpływają na wystę-

powanie danego klimatu (B); określa, jakie 

informacje są zawarte na wykresie klima-

tycznym (A) 

- wyjaśnia pojęcie: strefy klimatyczne (B); 

wymienia czynniki wpływające na rozmiesz-

czenie stref klimatycznych (A); wyjaśnia po-

jęcie: klimat astrefowy (B); omawia wpływ 

działalności człowieka na zmiany krajobra-

zów Ziemi (B) 

- opisuje roślinność sawanny (B); na podsta-

wie wykresu klimatycznego porównuje wy-

sokości temperatury powietrza i ilości opa-

dów  w porze suchej i deszczowej (D) 

- omawia warunki klimatyczne panujące w 

strefie pustyń gorących (B); 

- omawia cechy klimatu śródziemnomorskie-

go (B); 

- wymienia czynniki ograniczające zasięg 

występowania lasów liściastych i miesza-

nych (A); omawia przystosowania drzew li-

ściastych do zmian temperatury w ciągu ro-

ku (B); 

- porównuje przebieg temperatury powietrza i 

opadów atmosferycznych w strefie lasów 

liściastych i mieszanych oraz w strefie ste-

pów (C); omawia przystosowania roślin do 

życia na stepie (B) 

- rozpoznaje na ilustracjach rośliny występu-

jące na obszarach polarnych (B); 

 

- wyjaśnia pojęcia: liany, epifity (B) 

- podaje przykłady działań człowieka w strefie 

wilgotnych lasów równikowych (B) 

- wymienia zalety życia w stadzie (A) 

- wymienia charakterystyczne elementy krajo-

brazu pustynnego (uedy, wyschnięte jeziora, 

oazy) (A); wymienia typy pustyń (A) 

- omawia przystosowania roślin do oszczędnego 

gospodarowania wodą (B) 

- wyjaśnia pojęcie: makia (B) 

- wymienia nazwy atrakcyjnych turystycznie 

miejsc leżących w strefie śródziemnomorskiej 

(A) 

- wyjaśnia pojęcia: step, pampa, preria (B); 

- opisuje pory roku w strefie  

tajgi (B); omawia przystosowania drzew igla-

stych do warunków klimatycznych panujących  

w strefie tajgi (B) 

- omawia przystosowania ptaków do życia w 

tajdze (B) 

- omawia cechy klimatu panującego w strefie 

tundry (B); omawia przystosowania roślin do 

warunków klimatycznych panujących w tun-

drze (B); 

- omawia cechy klimatu panującego w strefie 

pustyń lodowych (B); 

- omawia przystosowania ssaków do życia na 

obszarach polarnych (B) 

- podaje charakterystyczną cechę klimatu gór-

skiego (A); wymienia po kolei piętra roślinne w 

Alpach (A); wymienia cechy krajobrazu wyso-

kogórskiego (A) 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- określa cechy klimatu na podstawie infor-

macji zawartych na wykresie klimatycznym 

(C) 

- omawia związek między oświetleniem Ziemi 

a występowaniem stref klimatycznych (B); 

opisuje wpływ oceanów i ukształtowania 

powierzchni na rozmieszczenie stref klima-

- wyjaśnia pojęcie: roślinność twardolistna (B) 

- wymienia przykłady owadów, płazów i gadów 

żyjących w tajdze (A); wyjaśnia pojęcia: tajga 

ciemna, tajga jasna (B) 

- wyjaśnia pojęcie: lądolód (B); 
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tycznych (B); omawia zależność między 

strefami klimatycznymi a strefami krajobra-

zowymi (B) 

- omawia wpływ klimatu na powstanie strefy 

wilgotnych lasów równikowych (B);  opisuje 

wilgotny las równikowy, uwzględniając war-

stwy roślinne i przykłady występujących w 

nich roślin (B) 

- charakteryzuje faunę występującą w koro-

nach drzew wilgotnych lasów równikowych 

(C); omawia zagrożenia wynikające z dzia-

łalności człowieka w strefie wilgotnych la-

sów równikowych (B) 

- omawia przystosowania roślin do życia w 

strefie sawann (B) 

- omawia zależności pokarmowe między 

zwierzętami żyjącymi na sawannie (B) 

- opisuje rodzaje pustyń gorących, podając 

ich przykłady (B); pokazuje na mapie, gdzie 

występują pustynie piaszczyste, żwirowe i 

skaliste (C) 

- omawia przystosowania 5 wybranych zwie-

rząt do życia na pustyni (C) 

- omawia zmiany w szacie roślinnej strefy 

śródziemnomorskiej spowodowane działal-

nością człowieka (B); opisuje cechy roślin 

tworzących makię (B);  

- pokazuje na mapie atrakcje turystyczne 

strefy śródziemnomorskiej (C) 

- porównuje strukturę lasu liściastego i wil-

gotnego lasu równikowego (D); opisuje  ży-

cie zwierząt w lesie w poszczególnych po-

rach roku (B) 

- porównuje warunki klimatyczne w strefie 

lasów liściastych mieszanych oraz w strefie 

stepów (C); opisuje zmiany w szacie roślin-

nej stepów  w ciągu roku (B); podaje przy-

kłady przekształcania stepów przez czło-

wieka (A) 

- omawia skutki występowania w tajdze wie-

loletniej zmarzliny (B); opisuje szatę roślin-

ną tajgi (B) 

- wyjaśnia, dlaczego na obszarze tundry nie 

występują lasy (B); 

- porównuje Arktykę i Antarktykę 

- porównuje piętra roślinne Tatr i Alp (C); 

omawia Charakterystyczne cechy budowy 

roślin wysokogórskich (B); wyjaśnia, dla-

czego w górach wysokich występuje piętro-

wy układ roślin (B) (C); rozpoznaje na ilu-

stracjach ssaki wodne zamieszkujące wody 

otaczające pustynie lodowe (B) 
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Ocena celująca - przygotowuje informacje na temat ekstre-

malnych zjawisk pogodowych w Polsce, Eu-

ropie i na świecie (C) 

- przygotowuje w formie graficznej informacje 

na temat zmniejszania się powierzchni la-

sów w ciągu ostatnich np. 100 lat w Polsce, 

Europie i wybranych częściach świata (D) 

- omawia sposób powstawania deszczy zeni-

talnych (B); przygotowuje informacje na te-

mat wilgotnych lasów równikowych w kate-

gorii „naj” (np. największe, najmniejsze, 

najwyższe, najcenniejsze) (D); 

- przygotowuje i prezentuje w formie graficz-

nej informacje na temat łącznej powierzchni 

pustyń na Ziemi (D) 

- przygotowuje i prezentuje informacje o 

roślinach trujących i parzących w wysokiej 

temperaturze otoczenia oraz o niebezpiecz-

nych zwierzętach występujących w strefie 

śródziemnomorskiej (D) 

- opisuje życie mieszkańców strefy śródziem-

nomorskiej (B); przygotowuje prezentację o 

wybranych atrakcjach turystycznych strefy 

śródziemnomorskiej (D) 

- opisuje życie mieszkańców strefy lasów 

liściastych i mieszanych (B); przygotowuje 

w formie graficznej informacje o najbardziej 

i najmniej zalesionych krajach europejskich 

(D) 

- przygotowuje i prezentuje daneliczbowe o 

tajdze w odniesieniu do całej Ziemi (po-

wierzchnia, liczba gatunków roślinnych, 

zwierzęcych itp.) (D); opisuj życie miesz-

kańców strefy północnych lasów iglastych 

(B) 

- przygotowuje i prezentuje informacje na 

temat badań obszarów polarnych z 

uwzględnieniem wkładu Polaków (D); przy-

gotowuje informacje na temat polskich wy-

praw polarnych (D) 

- przygotowuje folder na temat alpejskich 

atrakcji turystycznych (D) 

 

- opisuje życie mieszkańców strefy wilgotnych 

lasów równikowych (B) 

- charakteryzuje rodzaje sawann (C) 

- opisuje życie mieszkańców strefy sawann (B) 

- opisuje życie mieszkańców strefy pustyń gorą-

cych (B) 

- opisuje życie mieszkańców strefy stepów (B) 

- opisuje życie mieszkańców tundry (B) 

 

SUBSTANCJE I ICH PRZEMIANY 

Dopuszczający (2) 

Konieczne 

K 

- bada doświadczalnie wpływ mieszania na 

szybkość rozpuszczania się cukru w wodzie 

(D); formułuje wniosek na podstawie prze-

prowadzonego doświadczenia(D) 

- podaje 2 przykłady wykorzystania różnych 

sposobów rozdzielania mieszanin w życiu 

codziennym (B) 

- wymienia sposoby rozdzielania mieszanin 

niejednorodnych, rozdziela mieszaninę siar-

ki i opiłków żelaza 

 

- wymienia przykłady mieszanin (A) 

- nazywa przemiany stanów skupienia substan-

cji (A) 
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Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- wyjaśnia pojęcie mieszaniny jednorodnej na 

podstawie obserwacji mieszaniny wody i so-

li lub wody i octu (B); wymienia czynniki 

przyspieszające proces rozpuszczania (A); 

podaje po 3 przykłady mieszanin jednorod-

nych i niejednorodnych (B) 

- do podanych mieszanin dobiera sposób ich 

rozdzielenia (C); rozdziela mieszaninę soli z 

cukrem pudrem (C) 

- omawia sposób rozdzielenia mieszaniny 

wody i soli (B) 

- wyjaśnia różnice między rozpuszczaniem a 

topnieniem substancji (B); podaje przykłady 

przemian nieodwracalnych zachodzących w 

najbliższym otoczeniu (C) 

 

- wyjaśnia pojęcie mieszaniny niejednorodnej na 

podstawie obserwacji mieszaniny wody i pia-

sku (B); podaje przykłady mieszanin niejedno-

rodnych (B) 

- wymienia sposoby rozdzielania mieszanin 

jednorodnych (A) 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

 

 

- omawia filtrację jako sposób rozdzielenia 

mieszaniny niejednorodnej (B); rozdziela 

dwoma sposobami mieszaninę wody i kre-

dy(C) 

- do poznanych sposobów rozdzielania mie-

szanin dobiera przykłady z życia codzien-

nego (C) 

- wyjaśnia, na czym polega przemiana od-

wracalna i nieodwracalna (B) 

- omawia cechy mieszaniny (B) 

- omawia składniki roztworu (B); wyjaśnia, czym 

są stopy (B) 

 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- wyjaśnia, na czym polega rozpuszcza-

nie(B);charakteryzuje powietrze jako jedno-

rodną mieszaninę gazów (C) 

- mawia sposoby rozdzielania wody i piasku 

oraz wody i węgla leczniczego (B); rozdziela 

mieszaninę mąki ziemniaczanej i cukru, wy-

korzystując różną rozpuszczalność tych 

substancji w wodzie 

- wyjaśnia, dlaczego podczas rozdzielania 

składników  mieszanin jednorodnych wyko-

rzystuje się różnice w temperaturze wrzenia 

lub krzepnięcia składników mieszanin (B) 

- opisuje spalanie jako przykład przemiany 

nieodwracalnej(B); porównuje procesy utle-

niania i spalania (C) 

 

- wyjaśnia pojęcie: mieszanina(B); podaje przy-

kłady substancji nierozpuszczalnych w wodzie 

(A) 

 

Ocena celująca - porównuje rozpuszczalność różnych sub-

stancji w określonej objętości wody, która 

ma określoną temperaturę (C) 

- omawia sposób rozdzielania składników 

ropy naftowej lub innej jednorodnej miesza-

niny, której składnikami są ciecze (B) 

- omawia sposób otrzymania tlenu z powie-

trza przez Karola Olszewskiego i Zbigniewa 

Wróblewskiego (B) 

- wyjaśnia, dlaczego wysoka temperatura 

ciała człowieka stanowi zagrożenie dla jego 

życia(B) 

 

- wyjaśnia, dlaczego katastrofy tankowców sta-

nowią zagrożenie dla organizmów morskich 

(B) 

 

JAK SIĘ ZMIENIA ZIEMIA 

Dopuszczający (2) 

Konieczne K 

- proponuje 2 sposoby ratowania ginących 

gatunków roślin i zwierząt (B) 

- podaje przykłady zasobów przyrody (B) 
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 - podaje 2 przykłady globalnych skutków zanie-

czyszczeń środowiska (B) 

- wymienia nazwy gazów cieplarnianych (A); 

podaje 2 sposoby zmniejszenia ilości gazów 

cieplarnianych (B); wymienia 2 źródła kwa-

śnych opadów (A) 

Dostateczny (3)  

Podstawowe 

K+P 

- na podstawie schematu omawia powstawa-

nie efektu cieplarnianego (C); podaje przy-

kłady negatywnego wpływu kwaśnych opa-

dów na stan środowiska (B) 

 

- wyjaśnia pojęcie: zasoby przyrody (B); podaje 

po 2 przykłady zasobów odnawialnych i nieod-

nawialnych (B) 

- wymienia przyczyny zanieczyszczeń środowi-

ska (A); wyjaśnia pojęcie: dziura ozonowa (B) 

- podaje przykłady pamiątek  z podróży (przed-

miotów), których przywożenie jest zabronione 

(B) 

 

Dobry (4) 

Rozszerzające 

(K+P)+R 

- charakteryzuje wyczerpywalne zasoby przy-

rody (B); omawia na przykładach odtwarza-

nie się zasobów przyrody (B) 

- wyjaśnia, dlaczego zanieczyszczenia po-

wietrza należą do szczególnie niebezpiecz-

nych (B) 

- wyjaśnia rolę gazów cieplarnianych (B); 

wymienia czynniki wpływające na wzrost 

ilości gazów cieplarnianych w atmosferze 

(A); wyjaśnia, w jaki sposób powstają kwa-

śne opady (B) 

- podaje przykłady działań na rzecz ochrony 

przyrody prowadzonych przez organizacje 

międzynarodowe (B) 

 

 

 

Bardzo dobry (5) 

Dopełniające 

(K+P+R)+D 

- wyjaśnia, czym są odnawialne i nieodna-

wialne zasoby przyrody (B) 

- omawia rolę warstwy ozonowej (B) 

- omawia skutki wzrostu ilości gazów cieplar-

nianych na środowisko przyrodnicze (B); 

podaje sposoby zapobiegania powstawaniu 

kwaśnych opadów (B) 

- podaje przykłady zadań z zakresu ochrony 

przyrody wymagających międzynarodowej 

współpracy (A); podaje przykłady międzynaro-

dowych konwencji na rzecz ochrony przyrody 

(B) 

Ocena celująca 
- klasyfikuje zasoby przyrody występujące w 

najbliższej okolicy, podając ich przykłady 

(C) 

- przygotowuje i prezentuje informacje na 

temat działań lokalnych służących ochronie 

środowiska (D); przygotowuje i prezentuje 

informacje na temat wpływu zanieczyszczeń 

środowiska na zdrowie i życie ludzi w Pol-

sce i na świecie (D) 

- tworzy plakat nt. „Czego nie przywozić z 

wakacji?” (C) 

 

 

 

 

 

 


