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W tym rozdziale zamieszczone sà propozycje wymagaƒ edukacyjnych. Stanowià one dok∏adny wykaz wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, jakie uczeƒ musi
opanowaç po omówieniu poszczególnych dzia∏ów tematycznych w klasie 4.
Wymagania te okreÊlajà, jakà wiedzà, umiej´tnoÊciami i postawà uczeƒ musi si´ wykazaç, aby móg∏ otrzymaç okreÊlony stopieƒ szkolny.

Wymagania edukacyjne
(kryteria oceniania) mo˝na
dostosowywaç do poziomu
uczniów.

Sprawdzanie i ocenianie
Sprawdzanie i ocenianie osiàgni´ç ucznia polega na
rozpoznawaniu poziomu oraz post´pów w opanowywaniu wiadomoÊci i umiej´tnoÊci oraz na wystawieniu odpowiedniego stopnia szkolnego. Punktem
odniesienia sà tu wymagania wynikajàce z podstawy
programowej oraz realizowane w szkole programy
nauczania.

Sprawdzanie osiàgni´ç ucznia
W zale˝noÊci od potrzeb rozwijania okreÊlonych
umiej´tnoÊci post´py w nauce mogà byç sprawdzane w ró˝ny sposób. Jednym z nich jest metoda
samokontroli, (ssamooceny). Jej g∏ównym celem
jest utrwalenie wiadomoÊci i nabytych umiej´tnoÊci. Z wychowawczego punktu widzenia metoda ta
przygotowuje ucznia do samodzielnego kszta∏cenia. Powtórzenie i uogólnienie wiadomoÊci mo˝e
przybraç form´ zbiorowej pogadanki sprawdzajàcej.
G∏ównym za∏o˝eniem tej metody jest przede
wszystkim aktywizacja umys∏ów uczniów. Aby
wdra˝aç do pracy na lekcji, rozwijaç zdolnoÊç wzajemnej komunikacji oraz wspó∏dzia∏ania, mo˝na
zastosowaç metod´ obserwacji uczenia si´. Jej
g∏ównym celem jest nauczanie z wykorzystaniem
podr´czników i innych Êrodków dydaktycznych.
Podnoszenie dyscypliny uczenia si´ mo˝na osiàgnàç dzi´ki odpowiedzi ustnej (odpytywaniu).
Umiej´tnoÊç udzielania d∏u˝szych i spójnych pod
wzgl´dem myÊlowym wypowiedzi umo˝liwia metoda rozprawki . Jej celem wychowawczym jest
przede wszystkim kszta∏towanie umiej´tnoÊci

analizowania zarówno zdobytej wiedzy, jak i w∏asnych poglàdów i uczuç. Mobilizowanie ucznia do
aktywnej pracy, rozwijanie w nim inwencji twórczej
oraz wyobraêni i estetycznej wra˝liwoÊci uzyskuje
si´ dzi´ki praktycznym pracom sprawdzajàcym.
Natomiast metoda pomiaru dydaktycznego umo˝liwia jednoczesne sprawdzanie osiàgni´ç wielu
uczniów. Jej celem wychowawczym jest pobudzenie
uczniów do myÊlenia i dzia∏ania.

Ocenianie
Oceniajàc, nauczyciel wskazuje uczniowi, co wie
i ile potrafi, a nie tylko to, czego jeszcze nie umie.
Proces oceniania powinien byç tak zaplanowany, aby
dawa∏ ka˝demu uczniowi pe∏en obraz jego wiedzy
i umiej´tnoÊci. Doceniany winien byç ka˝dy, nawet
najmniejszy post´p. Ze wzgl´du na zdolnoÊci i osiàgni´cia ucznia ocenia si´ wed∏ug wymagaƒ oraz
wk∏adu pracy. Ocena powinna pe∏niç funkcj´ informacyjnà, diagnozujàcà i prognozujàcà, powinna
wspieraç rozwój ka˝dego ucznia.
Przy ocenianiu ucznia bierzemy pod uwag´:
• typ osobowoÊci oraz jego mo˝liwoÊci intelektualne,
• strategi´ uczenia si´ (wzrokowà, s∏uchowà),
• indywidualne potrzeby edukacyjne.
Ocena jest informacjà o dokonanych przez
ucznia post´pach zarówno dla niego samego, jak
i dla jego rodziców. Na tej podstawie planujemy,
co nale˝y zrobiç, aby podwy˝szyç poziom umiej´tnoÊci ucznia.

Strukturalizacja materia∏u
nauczania

Sterowanie procesem
nauczania

Uzyskanie informacji
o jakoÊci uczenia si´

Zmniejszenie dystansu
nauczyciel – uczeƒ

Cele sprawdzania
osiàgni´ç uczniów

Umo˝liwienie uczniom
poznania w∏asnych
osiàgni´ç

Zapobieganie niepowodzeniom w nauce

Rozwijanie pozytywnych
motywacji dotyczàcych
aktywnego udzia∏u w lekcji

Wyrabianie odwagi
zadawania pytaƒ

Wymagania edukacyjne

Stopnie szkolne
Stopieƒ dopuszczajàcy
Przyswojenie przez ucznia treÊci koniecznych
pozwala na wystawienie mu stopnia dopuszczajàcego. Uczeƒ musi wówczas opanowaç wiadomoÊci przewidziane w minimum programowym.
Ma on wprawdzie braki w podstawowych umiej´tnoÊciach, ale z pomocà nauczyciela potrafi je
nadrobiç.

Stopieƒ dostateczny
Na stopieƒ dostateczny uczeƒ potrafi z niewielkà
pomocà nauczyciela rozwiàzywaç typowe problemy.
Analizuje równie˝ podstawowe zale˝noÊci, próbuje
porównywaç, wnioskowaç i zajmowaç okreÊlone
stanowisko.

Stopieƒ dobry
Stopieƒ dobry mo˝na wystawiç w wypadku, gdy
uczeƒ w∏aÊciwie stosuje terminologi´ przedmiotowà,
aktywnie uczestniczy w zaj´ciach oraz rozwiàzuje

typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie pracuje z podr´cznikiem
oraz z materia∏em êród∏owym.

Stopieƒ bardzo dobry
JeÊli uczeƒ w wysokim stopniu opanowa∏ treÊci dope∏niajàce, rozszerzone o wiedz´ wykraczajàcà poza
materia∏ przewidziany w programie, mo˝e uzyskaç
stopieƒ bardzo dobry. Taki uczeƒ umie samodzielnie
interpretowaç fakty i zjawiska oraz broniç swych
poglàdów.

Stopieƒ celujàcy
Stopieƒ celujàcy otrzymuje uczeƒ, który opanowa∏
treÊci dope∏niajàce oraz posiada wiedz´ w znacznym
stopniu wykraczajàcà poza program danej klasy.
Uczeƒ potrafi selekcjonowaç i hierarchizowaç wiadomoÊci oraz z powodzeniem bierze udzia∏ w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem
nauczyciela prowadzi te˝ w∏asne prace badawcze.
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TreÊci
podstawowe

TreÊci
rozszerzajàce

TreÊci
dope∏niajàce

TreÊci
wykraczajàce

Tabela wymagaƒ
Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Podstawowe (na stopieƒ dostateczny)
Konieczne (na stopieƒ dopuszczajàcy)

Rozszerzajàce (na stopieƒ dobry)
Dope∏niajàce (na stopieƒ bardzo dobry)

Obejmujà treÊci:

Obejmujà treÊci:

• najwa˝niejsze w uczeniu si´ przyrody

• z∏o˝one, mniej przyst´pne ni˝ zaliczone do wymagaƒ
podstawowych

• ∏atwe dla ucznia nawet ma∏o zdolnego

• wymagajàce korzystania z ró˝nych êróde∏ informacji

• cz´sto powtarzajàce si´ w procesie nauczania

• umo˝liwiajàce rozwiàzywanie problemów

• okreÊlone programem nauczania na poziomie nie przekracza- • poÊrednio u˝yteczne w ˝yciu pozaszkolnym
jàcym wymagaƒ zawartych w podstawie programowej
• proste, uniwersalne umiej´tnoÊci, w mniejszym zakresie
wiadomoÊci

• pozwalajàce ∏àczyç wiedz´ z ró˝nych przedmiotów i dziedzin

Wymagania edukacyjne opracowali doÊwiadczeni nauczyciele przyrody:
Danuta Kamiƒska, Ewa Tuz
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Szczegó∏owe wymagania edukacyjne

KRAJOBRAZ

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• potrafi wyjaÊniç poj´cie: przyroda
• podaje przyk∏ady sposobów poznawania przyrody
• wskazuje w terenie lub na schemacie elementy przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej
• potrafi odró˝niç naturalne sk∏adniki krajobrazu od wytworzonych przez cz∏owieka
• rozpoznaje elementy krajobrazu
• nazywa i wskazuje na schemacie formy terenu
• wskazuje g∏ówne kierunki Êwiata na widnokr´gu
• wymienia obiekty znajdujàce si´ na widnokr´gu
• podaje przyk∏ady zmian zachodzàcych w przyrodzie,
zwiàzanych z wyst´powaniem pór roku
• rozró˝nia szkic, plan i map´
• potrafi zmierzyç wielkoÊç ró˝nych przedmiotów
• wskazuje na mapie i planie skal´ oraz legend´
• podaje na podstawie mapy przyk∏ad znaku topograficznego
• wskazuje zmiany w krajobrazie spowodowane dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
• rozpoznaje na zdj´ciu, ilustracji lub w terenie roÊlin´ zielnà, krzew i drzewo
• wymienia podstawowe roÊliny uprawne i podaje przyk∏ady ich zastosowaƒ
• potrafi wymieniç g∏ówne rodzaje upraw w najbli˝szej okolicy
Uczeƒ:
• pos∏uguje si´ podstawowymi przyrzàdami do obserwacji przyrody
(lupà, taÊmà mierniczà, kompasem, busolà)
• wskazuje elementy przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej
• wyjaÊnia poj´cie okolica
• opisuje krajobraz najbli˝szej okolicy
• potrafi odró˝niç naturalne sk∏adniki krajobrazu od wytworzonych przez cz∏owieka
• rozró˝nia formy terenu i wskazuje ich elementy na modelu lub w terenie
• potrafi wskazaç g∏ówne kierunki Êwiata na widnokr´gu
• podaje sposoby wyznaczania kierunku pó∏nocnego
• stosuje polskie nazwy kierunków Êwiata oraz podaje ich mi´dzynarodowe skróty
• wymienia obiekty znajdujàce si´ na widnokr´gu
• rozró˝nia widnokràg i lini´ widnokr´gu
• potrafi narysowaç lini´ widnokr´gu i zaznaczyç miejsce obserwacji
• potrafi przeliczaç skal´ na wymiary rzeczywiste
• potrafi narysowaç plan obiektu lub przedmiotu w podanej skali
• potrafi wymieniç zmiany zachodzàce w przyrodzie, zwiàzane z wyst´powaniem pór roku
• potrafi z pomocà nauczyciela wykonaç szkic terenu
• wskazuje zmiany w krajobrazie spowodowane dzia∏alnoÊcià cz∏owieka
• rozpoznaje na zdj´ciach, ilustracjach lub w terenie roÊliny zielne, krzewy, drzewa
i potrafi podaç ró˝nice mi´dzy nimi
• rozpoznaje podstawowe roÊliny uprawne w najbli˝szej okolicy i potrafi podaç
przyk∏ady ich zastosowania
Uczeƒ:
• potrafi sporzàdziç notatk´ z przeprowadzonych obserwacji
• prowadzi obserwacje wybranych przez siebie obiektów za pomocà lupy i lornetki
• rozró˝nia naturalne i przekszta∏cone przez cz∏owieka elementy krajobrazu
najbli˝szej okolicy
• wyznacza za pomocà kompasu g∏ówne i poÊrednie kierunki Êwiata na widnokr´gu
• wyjaÊnia, od czego zale˝y widocznoÊç na widnokr´gu
• okreÊla kierunki Êwiata na podstawie obserwacji S∏oƒca
• potrafi wyjaÊniç zale˝noÊç mi´dzy d∏ugoÊcià cienia a wysokoÊcià
S∏oƒca nad horyzontem
• porównuje drog´ S∏oƒca nad horyzontem w ró˝nych porach roku
• potrafi przedstawiç skal´ w ró˝nych postaciach
• potrafi stosowaç skal´ w sytuacjach typowych
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• potrafi rozpoznawaç obiekty na planie i mapie, wykorzystujàc podstawowe
znaki topograficzne
• opisuje zmiany, jakie zachodzà w przyrodzie w zwiàzku z nast´pstwem pór roku
• wskazuje pozytywne i negatywne skutki dzia∏alnoÊci cz∏owieka w najbli˝szej okolicy
• porównuje cechy zewn´trzne roÊlin zielnych, krzewów i drzew
• potrafi wskazaç korzyÊci wynikajàce z uprawy roÊlin i hodowli zwierzàt

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• potrafi uzasadniç dobór metod poznawania przyrody
• sprawnie pos∏uguje si´ przyrzàdami do obserwacji obiektów przyrodniczych
• zapisuje wyniki obserwacji i wyciàga wnioski
• wskazuje i ocenia skutki dzia∏alnoÊci cz∏owieka w najbli˝szej okolicy
• rozpoznaje formy terenu w najbli˝szej okolicy
• przedstawia walory przyrodnicze najbli˝szej okolicy
• potrafi zaplanowaç tras´ wycieczki po najbli˝szej okolicy
• przedstawia g∏ówne zagro˝enia dla krajobrazu najbli˝szej okolicy wynikajàce
z dzia∏alnoÊci cz∏owieka
• wyznacza za pomocà kompasu i obserwacji S∏oƒca g∏ówne i poÊrednie kierunki
Êwiata oraz potrafi zastosowaç inne metody wyznaczania kierunków na widnokr´gu
• wskazuje po∏o˝enie obiektów na widnokr´gu u˝ywajàc nazw kierunków Êwiata
• wykonuje szkic terenu w okreÊlonej skali
• samodzielnie rysuje plan wybranego obiektu z zastosowaniem skali
• potrafi stosowaç skal´ w sytuacjach nietypowych
• wyjaÊnia, od czego zale˝y widocznoÊç na widnokr´gu oraz jego kszta∏t i wielkoÊç
• potrafi dowieÊç zwiàzku mi´dzy nast´pstwem pór roku a zmianami wysokoÊci
S∏oƒca nad horyzontem
• rozpoznaje w najbli˝szej okolicy roÊliny zielne, krzewy i drzewa
• gromadzi okazy roÊlin z najbli˝szej okolicy oraz sporzàdza ich opisy
• potrafi wskazaç i oceniç korzyÊci wynikajàce z upraw roÊlin i hodowli zwierzàt
Uczeƒ:
• planuje i prowadzi obserwacje i badania, zapisuje ich wyniki oraz wyciàga wnioski
• potrafi wskazaç oraz oceniç naturalne i wytworzone przez cz∏owieka elementy
krajobrazu najbli˝szej okolicy
• proponuje sposoby ochrony przed dewastacjà naturalnych sk∏adników przyrody
• przedstawia i ocenia walory krajobrazu najbli˝szej okolicy
• wyjaÊnia pochodzenie regionalnych nazw obiektów przyrodniczych w najbli˝szej okolicy
• potrafi zaplanowaç wycieczk´ po najbli˝szej okolicy z uwzgl´dnieniem
najciekawszych obiektów
• potrafi wyznaczyç kierunki Êwiata na widnokr´gu ró˝nymi metodami oraz oceniç
przydatnoÊç tych metod
• uzasadnia, jaki wp∏yw na ˝ycie roÊlin ma d∏ugoÊç dnia

POWIETRZE

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• wykazuje obecnoÊç powietrza w otoczeniu
• podaje sk∏ad powietrza
• podaje podstawowe w∏aÊciwoÊci powietrza
• wyjaÊnia, co to jest gaz i mieszanina
• odró˝nia substancj´ czystà od mieszaniny
• rozpoznaje stany skupienia substancji
• podaje przyk∏ady parowania, które mo˝na zaobserwowaç w ˝yciu codziennym
• rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne
• potrafi odczytywaç wskazania termometru
• rozpoznaje na schemacie zwierz´ta posiadajàce zdolnoÊç lotu
• podaje êród∏a zanieczyszczeƒ powietrza w najbli˝szej okolicy
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Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Uczeƒ:
• potrafi wykazaç obecnoÊç powietrza w otoczeniu
• potrafi na podstawie schematu omówiç sk∏ad powietrza
• na podstawie prostego doÊwiadczenia wymienia podstawowe w∏aÊciwoÊci powietrza
• wyjaÊnia poj´cia: gaz i mieszanina
• potrafi rozpoznaç stany skupienia substancji
• rozpoznaje zjawiska parowania i skraplania na podstawie opisu lub rysunku
• potrafi podaç przyk∏ady parowania w ˝yciu codziennym
• rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne
• rozpoznaje rodzaje opadów
• samodzielnie pos∏uguje si´ termometrem i barometrem
• na podstawie obserwacji okreÊla si∏´ wiatru
• potrafi odró˝niç sk∏adniki pogody, które mo˝na zmierzyç, od tych,
które mo˝na obserwowaç
• prowadzi dziennik pogody
• rozumie znaczenie prognozy pogody
• wyjaÊnia, które zjawiska pogodowe sà utrudnieniem w ˝yciu codziennym
• potrafi zaplanowaç swoje zaj´cia w zale˝noÊci od stanu pogody
• rozpoznaje niektóre zwierz´ta latajàce w najbli˝szej okolicy
• na podstawie zdj´cia lub ilustracji potrafi wymieniç podstawowe przystosowania
ptaków do lotu
• potrafi odró˝niç lot bierny od lotu aktywnego
• wskazuje êród∏a zanieczyszczeƒ powietrza w najbli˝szej okolicy
• potrafi podaç sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w najbli˝szej okolicy
Uczeƒ:
• rozró˝nia tlen, azot i dwutlenek w´gla na podstawie opisu w∏aÊciwoÊci tych gazów
• wyjaÊnia, jakie jest znaczenie tlenu dla procesu spalania i procesów ˝yciowych
organizmów
• potrafi przeprowadziç proste doÊwiadczenie dotyczàce spalania i parowania
• rozumie i stosuje poj´cia: meteorologia, prognoza pogody, mapa pogody,
stacja meteorologiczna
• rozpoznaje si∏´ i kierunek wiatru oraz rodzaje opadów i chmur
• potrafi na podstawie schematu wyjaÊniç mechanizm powstawania chmur
• sprawnie pos∏uguje si´ przyrzàdami do mierzenia sk∏adników pogody
• potrafi zmierzyç temperatur´ powietrza, ciÊnienie atmosferyczne
oraz wyznaczyç kierunek wiatru
• potrafi wyjaÊniç, jakie znaczenie majà stacje meteorologiczne
• prowadzi dziennik pogody, u˝ywajàc prawid∏owych okreÊleƒ
• ocenia znaczenie prognozy pogody
• potrafi zinterpretowaç map´ pogody
• wyjaÊnia, dla których zawodów prognoza pogody jest szczególnie wa˝na
• potrafi wyjaÊniç na wybranych przyk∏adach, jaki wp∏yw ma pogoda na ˝ycie organizmów
• rozpoznaje podstawowe gatunki ptaków i owadów ˝yjàcych w najbli˝szej okolicy
• rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeƒ powietrza w najbli˝szej okolicy (py∏y, gazy, ciecze)
• podaje skutki zanieczyszczenia powietrza
Uczeƒ:
• samodzielnie zapisuje wyniki badaƒ
• wyjaÊnia znaczenie poszczególnych sk∏adników powietrza
• samodzielnie prowadzi doÊwiadczenia wykazujàce obecnoÊç tlenu,
dwutlenku w´gla, pary wodnej oraz zanieczyszczeƒ powietrza
• wyjaÊnia ró˝nice mi´dzy substancjà czystà a mieszaninà
• wyjaÊnia znaczenie zjawiska parowania w przyrodzie
• na podstawie obserwacji meteorologicznych przewiduje pogod´ na najbli˝szy czas
• ocenia przydatnoÊç pomiarów meteorologicznych i map pogody
• przewiduje skutki d∏ugotrwa∏ych susz, opadów, silnych wiatrów oraz zbyt niskich
lub zbyt wysokich temperatur
• porównuje budow´ zewn´trznà ptaków i owadów z najbli˝szej okolicy
• ocenia wp∏yw zanieczyszczeƒ na przyrod´ o˝ywionà i nieo˝ywionà
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Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• samodzielnie zapisuje wyniki badaƒ i wyciàga wnioski
• wyjaÊnia na podstawie doÊwiadczenia rol´ poszczególnych sk∏adników
powietrza (tlen, azot, dwutlenek w´gla)
• przeprowadza proste doÊwiadczenie wyjaÊniajàce ró˝nice mi´dzy substancjà
czystà a mieszaninà
• wyjaÊnia na podstawie doÊwiadczenia znaczenie parowania w przyrodzie
• wyjaÊnia zjawiska meteorologiczne oraz zale˝noÊci mi´dzy nimi
• przewiduje na podstawie w∏asnych obserwacji meteorologicznych pogod´
na najbli˝szy czas
• uzasadnia przydatnoÊç pomiarów meteorologicznych i map pogody
• gromadzi materia∏y zawierajàce informacje i ciekawostki o ptakach i owadach
• samodzielnie prowadzi monitoring zanieczyszczenia powietrza w swoim otoczeniu
i ocenia stan Êrodowiska
• przewiduje skutki wzrostu zanieczyszczeƒ powietrza

WODA

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• potrafi wyjaÊniç poj´cia: woda, rozpuszczalnik, roztwór i zawiesina
• rozpoznaje stany skupienia wody
• wyjaÊnia, w jakich warunkach woda zmienia stan skupienia
• podaje przyk∏ady cieczy, cia∏ sta∏ych i gazów wyst´pujàcych w przyrodzie
• rozpoznaje przyk∏ady roztworów i zawiesin spotykanych w ˝yciu codziennym
• potrafi rozpoznaç opady i osady wyst´pujàce latem i zimà
• potrafi wyjaÊniç, jaka jest ró˝nica mi´dzy wodà s∏odkà a s∏onà
• wymienia rodzaje wód powierzchniowych
• rozró˝nia naturalne i sztuczne zbiorniki wodne oraz cieki wodne wyst´pujàce
w najbli˝szej okolicy
• potrafi wskazaç i nazwaç wody powierzchniowe w najbli˝szej okolicy
• wskazuje na mapie lub planie najbli˝szej okolicy przyk∏ady wód powierzchniowych
• rozpoznaje na schemacie roÊlin´ wodnà, ryb´, p∏aza i ssaka
• podaje przyk∏ad êród∏a zanieczyszczenia wód powierzchniowych
Uczeƒ:
• rozumie poj´cia: woda, rozpuszczalnik, roztwór i zawiesina
• rozpoznaje stany skupienia wody
• okreÊla warunki konieczne do zmiany stanu skupienia wody
• podaje przyk∏ady ró˝nych stanów skupienia substancji z najbli˝szego otoczenia
• podaje przyk∏ady roztworów i zawiesin spotykanych w ˝yciu codziennym
• rozumie, jakie sà przyrodnicze nast´pstwa skraplania, topnienia i parowania
• rozpoznaje opady i osady atmosferyczne wyst´pujàce latem i zimà
• rozpoznaje i nazywa rodzaje wód powierzchniowych w najbli˝szej okolicy
• rozró˝nia naturalne i sztuczne zbiorniki wodne oraz cieki wodne wyst´pujàce
w najbli˝szej okolicy
• rozpoznaje na ilustracjach lub zdj´ciach wybrane roÊliny wodne
• rozpoznaje na ilustracjach lub zdj´ciach wybrane ryby s∏odkowodne i s∏onowodne
• rozpoznaje na ilustracjach lub zdj´ciach wybrane p∏azy i ssaki ˝yjàce
w Êrodowisku wodnym
• potrafi przyporzàdkowaç roÊliny i zwierz´ta do Êrodowisk, w których ˝yjà
• potrafi podaç cechy przystosowujàce p∏azy do ˝ycia w Êrodowisku wodnym i làdowym
• rozpoznaje na ilustracjach lub zdj´ciach wybrane p∏azy chronione ˝yjàce w Polsce
• potrafi wskazaç êród∏a zanieczyszczeƒ wody w najbli˝szej okolicy
• potrafi rozpoznaç cechy wody zdatnej do picia
Uczeƒ:
• potrafi sporzàdzaç roztwory i doprowadziç do stanu ich nasycenia
• wskazuje ró˝nice mi´dzy stanami skupienia wody
• potrafi wskazaç warunki, w których zachodzà w najbli˝szym otoczeniu procesy
skraplania, rozpuszczania, topnienia i krzepni´cia
• wykonuje proste doÊwiadczenia, potwierdzajàce wp∏yw ró˝nych czynników
na przebieg procesu rozpuszczania

Wymagania edukacyjne

• wyjaÊnia przebieg procesów rozpuszczania, topnienia, skraplania oraz krzepni´cia
• wyjaÊnia mechanizm oraz warunki powstawania opadów i osadów atmosferycznych
• porównuje Êrodowisko wodne i làdowe
• potrafi wyjaÊniç rol´ zbiorników wodnych w przyrodzie
• potrafi rozpoznaç organizmy ˝yjàce na làdzie i w wodzie oraz podaç cechy
przystosowujàce je do ˝ycia w tych Êrodowiskach
• rozpoznaje na podstawie ilustracji, zdj´ç lub okazów wybrane cechy ptaków
i ssaków, które przystosowa∏y si´ do ˝ycia w Êrodowisku wodnym
• pos∏ugujàc si´ kluczami, potrafi rozpoznaç gatunki organizmów wodnych
najbli˝szej okolicy
• uzasadnia potrzeb´ ochrony organizmów wodnych
• potrafi okreÊliç czystoÊç wody na podstawie ˝yjàcych w niej organizmów
• uzasadnia potrzeb´ ochrony wody przed zanieczyszczeniami

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• potrafi doÊwiadczalnie udowodniç, ˝e niektóre artyku∏y spo˝ywcze zawierajà wod´
• na podstawie doÊwiadczenia potrafi wyjaÊniç, w jaki sposób mo˝na odzyskaç
substancje czyste z roztworów i zawiesin
• potrafi okreÊliç podstawowe w∏aÊciwoÊci cieczy, gazów i cia∏ sta∏ych
• przewiduje mo˝liwoÊç wystàpienia opadów na podstawie obserwacji chmur
• potrafi wyhodowaç kryszta∏y soli
• potrafi sporzàdziç katalog okolicznych wód powierzchniowych
i wskazaç ich rol´ w przyrodzie
• ocenia znaczenie roÊlin dla organizmów ˝yjàcych w wodzie
• ocenia wp∏yw zanieczyszczenia wody na organizmy ˝ywe
• potrafi wyjaÊniç, jakie organizmy nazywamy biowskaênikami i na podstawie
ich obecnoÊci w wodzie okreÊla jej czystoÊç
• przewiduje skutki nadmiernego zanieczyszczenia wody w najbli˝szej okolicy
Uczeƒ:
• samodzielnie planuje doÊwiadczenie i udowadnia, ˝e niektóre artyku∏y
spo˝ywcze zawierajà wod´
• okreÊla cechy cieczy, gazów i cia∏ sta∏ych na podstawie samodzielnie
wykonanych doÊwiadczeƒ
• przeprowadza doÊwiadczenie majàce na celu odzyskanie substancji
z roztworów i zawiesin oraz wyjaÊnia jego przebieg
• samodzielnie prowadzi hodowl´ ryb akwariowych
• gromadzi materia∏y zawierajàce informacje o organizmach wodnych
• potrafi sporzàdziç katalog okolicznych wód powierzchniowych i okreÊliç
stan ich czystoÊci oraz êród∏a zanieczyszczeƒ
• proponuje sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami
• projektuje plakat dotyczàcy ochrony zasobów wody

SKA¸Y I GLEBY

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• odró˝nia cia∏a sta∏e od cieczy
• podaje przyk∏ady cia∏ sta∏ych
• wyjaÊnia poj´cia: krystalizacja i krzepni´cie
• wyjaÊnia poj´cia: ska∏a, minera∏ i gleba
• podaje przyk∏ad ska∏y, minera∏u i rodzaju gleby
• podaje przyk∏ady ska∏ wyst´pujàcych w najbli˝szej okolicy
• wyjaÊnia, jakie gleby wyst´pujà w najbli˝szej okolicy
• podaje przyk∏ad zastosowania ró˝nych rodzajów ska∏ (piasku, w´gla, granitu)
• wskazuje próchnic´ jako warstw´ najbogatszà w sk∏adniki od˝ywcze dla roÊlin i zwierzàt
• rozpoznaje na ilustracjach gatunki zwierzàt, których ˝ycie zwiàzane jest z glebà
• na podstawie ilustracji lub zdj´ç rozpoznaje wybrany organizm ˝yjàcy w glebie
• podaje êród∏a zanieczyszczeƒ gleby

Wymagania edukacyjne

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• potrafi wyjaÊniç, co to jest cia∏o sta∏e
• potrafi podaç cechy cia∏a sta∏ego
• na podstawie obserwacji potrafi wyjaÊniç, na czym polega krystalizacja i krzepni´cie
• rozumie znaczenie poj´ç: gleba, ska∏a i minera∏
• potrafi rozró˝niç ska∏y ze wzgl´du na stopieƒ ich spoistoÊci oraz podaç
w∏aÊciwe ich przyk∏ady
• rozpoznaje ska∏y wyst´pujàce w najbli˝szej okolicy
• podaje przyk∏ady zastosowania podstawowych rodzajów ska∏
• potrafi opisaç proces powstawania gleby
• na podstawie profilu glebowego wskazuje g∏ówne warstwy gleby
• wskazuje na przyk∏adzie budowy kreta, d˝d˝ownicy i turkucia podjadka
przystosowania organizmów do ˝ycia w glebie
• potrafi wyjaÊniç rol´ d˝d˝ownicy w spulchnianiu gleby
• opisuje budow´ morfologicznà korzenia i wskazuje jego funkcje
• na podstawie ilustracji lub zdj´ç potrafi rozpoznaç organizmy ˝yjàce w glebie
oraz wymienia ich cechy przystosowujàce do ˝ycia w tym Êrodowisku
• wskazuje êród∏a zanieczyszczeƒ gleby w najbli˝szej okolicy
• potrafi wskazaç sposoby ochrony gleby przed zanieczyszczeniami
Uczeƒ:
• rozpoznaje ró˝ne rodzaje cia∏ sta∏ych oraz podaje ich cechy
• podaje przyk∏ady krystalizacji i krzepni´cia z ˝ycia codziennego oraz potrafi
przeprowadziç doÊwiadczenia ilustrujàce te 2 procesy
• rozpoznaje ró˝ne rodzaje ska∏
• podaje przyk∏ady wykorzystania ska∏ i minera∏ów w ˝yciu codziennym
• gromadzi kolekcj´ ska∏ z najbli˝szej okolicy
• porównuje pod wzgl´dem ˝yznoÊci ró˝ne rodzaje gleb w okolicy
• wyjaÊnia, jak powstaje próchnica
• charakteryzuje procesy glebotwórcze
• interpretuje profil glebowy
• okreÊla ˝yznoÊç gleby na podstawie obserwacji roÊlin tego samego gatunku
• potrafi zaplanowaç dzia∏ania poprawiajàce ˝yznoÊç gleby
• wykazuje zwiàzki mi´dzy ska∏à macierzystà a glebà
• wyjaÊnia zale˝noÊç mi´dzy obecnoÊcià w glebie próchnicy a jej ˝yznoÊcià
• wyjaÊnia znaczenie gleby dla roÊlin
• pos∏ugujàc si´ kluczami, rozpoznaje organizmy ˝yjàce w glebie
• wyjaÊnia, na czym polega przystosowanie organizmów do ˝ycia w glebie
• rozumie, jakà rol´ odgrywajà organizmy ˝yjàce w glebie
• na podstawie w∏asnych obserwacji wskazuje przyczyny i skutki niszczenia gleby
Uczeƒ:
• wyszukuje w najbli˝szym otoczeniu przyk∏ady zmian stanu skupienia substancji
w wyniku krystalizacji i krzepni´cia
• prezentuje opisanà i uporzàdkowanà kolekcj´ ska∏, którà sam zgromadzi∏
• potrafi wskazaç minera∏y obecne w ska∏ach
• ocenia przydatnoÊç ska∏ i minera∏ów w gospodarce cz∏owieka
• na podstawie profilu glebowego ocenia ˝yznoÊç gleby
• rozpoznaje gleby w najbli˝szej okolicy
• porównuje cechy zewn´trzne organizmów ˝yjàcych w glebie
• ocenia, jakà rol´ odgrywajà organizmy ˝yjàce w glebie
• proponuje ró˝ne rodzaje zabiegów rekultywacyjnych gleby
Uczeƒ:
• planuje i przeprowadza doÊwiadczenie ilustrujàce proces krzepni´cia i krystalizacji
oraz stawia i weryfikuje hipotezy
• ocenia znaczenie procesów krystalizacji i krzepni´cia
• rozpoznaje na podstawie cech zewn´trznych rodzaje ska∏ i klasyfikuje je
ze wzgl´du na ich spoistoÊç
• prezentuje opisanà i uporzàdkowanà kolekcj´ ska∏, którà sam zgromadzi∏
oraz wyjaÊnia zastosowanie poszczególnych rodzajów ska∏

Wymagania edukacyjne

• ocenia przydatnoÊç ska∏ i minera∏ów dla cz∏owieka
• potrafi dowieÊç wp∏ywu rodzaju gleby na rozwój roÊliny na podstawie
przeprowadzonego przez siebie eksperymentu
• ocenia wp∏yw pod∏o˝a skalnego i gleby na rozwój korzeni
• samodzielnie planuje i przeprowadza doÊwiadczenie wyjaÊniajàce znaczenie
gleby dla roÊlin, zapisuje wyniki oraz wyciàga wnioski na ich podstawie
• proponuje ró˝ne zabiegi rekultywacyjne gleby w zale˝noÊci od stopnia jej zniszczenia
• przewiduje skutki niszczenia gleby
• prowadzi monitoring stanu gleby w najbli˝szej okolicy

ROÂLINY I ZWIERZ¢TA

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• wyjaÊnia poj´cie organizm
• wymienia cechy organizmów ˝ywych
• podaje ró˝nice mi´dzy samo˝ywnoÊcià a cudzo˝ywnoÊcià
• wyjaÊnia, do czego s∏u˝à nasiona
• wskazuje na schemacie lub okazie i nazywa elementy budowy zewn´trznej
roÊliny nasiennej
• potrafi samodzielnie wysiewaç nasiona
• wymienia sposoby rozsiewania nasion
• pomaga przy zak∏adaniu zielnika
• potrafi odró˝niç pojedynczy kwiat od kwiatostanu
• wyjaÊnia, jakie znaczenie dla roÊlin majà kwiaty
• wyjaÊnia, jakie znaczenie dla roÊlin majà liÊcie
• wskazuje na schemacie elementy budowy zewn´trznej liÊcia
• wyjaÊnia, jakie znaczenie dla cz∏owieka majà roÊliny lecznicze
• rozpoznaje najpospolitsze roÊliny lecznicze (pokrzyw´, mniszka, skrzyp)
• rozpoznaje najpospolitsze drzewa (kasztanowca, klon, dàb)
• wyjaÊnia, które zwierz´ta nale˝à do kr´gowców oraz podaje odpowiednie
przyk∏ady tych zwierzàt
• podaje przyk∏ady zwierzàt hodowlanych
• potrafi wymieniç zasady opieki nad zwierz´tami domowymi
Uczeƒ:
• rozumie poj´cie organizm
• potrafi wymieniç cechy organizmów ˝ywych
• wskazuje ró˝nice mi´dzy organizmami roÊlinnymi a zwierz´cymi
• rozumie, na czym polega samo˝ywnoÊç i cudzo˝ywnoÊç
• podaje przyk∏ady organizmów samo˝ywnych i cudzo˝ywnych
• wyjaÊnia, w jaki sposób sà rozsiewane nasiona
• wyjaÊnia, jakie znaczenie dla roÊlin majà nasiona
• zak∏ada hodowl´ roÊliny nasiennej
• rozpoznaje najbardziej pospolite roÊliny nasienne wyst´pujàce w okolicy
• uczestniczy w zak∏adaniu kolekcji nasion i zielnika
• rozumie, jakie jest znaczenie kwiatów dla roÊlin
• rozpoznaje na rysunku elementy budowy kwiatu
• rozumie, na czym polega proces zapylenia kwiatu
• rozumie, jakie znaczenie w procesie zapylania kwiatów majà owady
• rozumie, jakie jest znaczenie liÊci dla roÊlin
• wskazuje na schemacie lub okazie elementy budowy zewn´trznej liÊcia
• potrafi podaç przyk∏ady liÊci przekszta∏conych
• podaje g∏ówne funkcje liÊcia
• potrafi wyjaÊniç zastosowanie roÊlin leczniczych
• potrafi pos∏ugiwaç si´ kluczem do oznaczania drzew
• rozpoznaje na podstawie wyglàdu liÊci i pnia 3 gatunki drzew
• wyjaÊnia, które zwierz´ta zaliczamy do kr´gowców
• na podstawie rysunku lub opisu podaje, do jakiej grupy kr´gowców
nale˝y okreÊlone zwierz´
• potrafi wymieniç kilka przyk∏adów kr´gowców najbli˝szej okolicy
• rozumie znaczenie hodowli zwierzàt
• rozpoznaje zwierz´ta hodowlane
• wyjaÊnia, dlaczego nie wolno pozyskiwaç do hodowli dziko ˝yjàcych zwierzàt

Wymagania edukacyjne

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Uczeƒ:
• opisuje cechy organizmów ˝ywych
• wskazuje podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy roÊlinami a zwierz´tami
• wyjaÊnia ró˝nic´ mi´dzy samo˝ywnoÊcià a cudzo˝ywnoÊcià
• wyjaÊnia, co to sà roÊliny nasienne
• wyró˝nia i opisuje cechy wspólne roÊlin nasiennych
• wyjaÊnia, na czym polega rozsiewanie nasion roÊlin
• porównuje ró˝ne sposoby rozsiewania nasion
• wyjaÊnia znaczenie zwierzàt w rozsiewaniu nasion
• porównuje cechy zewn´trzne nasion, zak∏ada zielnik
• zbiera i opisuje okazy roÊlin
• rozpoznaje elementy budowy kwiatu
• wyjaÊnia, na czym polega proces zapylenia kwiatu
• rozpoznaje na schematach typy kwiatostanów
• rozpoznaje ró˝ne sposoby u∏o˝enia liÊci na ∏odydze
• wyjaÊnia znaczenie zielonego barwnika dla roÊliny
• potrafi wskazaç ró˝ne modyfikacje liÊci oraz ich funkcje
• wyjaÊnia, jakie funkcje pe∏nià: kwiat, owoc, liÊç, korzeƒ i ∏odyga
• wymienia ró˝ne typy owoców
• na podstawie ilustracji lub zdj´ç przyporzàdkowuje odpowiednim roÊlinom liÊcie i owoce
• wyjaÊnia znaczenie roÊlin leczniczych oraz potrafi znaleêç w najbli˝szym otoczeniu
odpowiednie przyk∏ady
• gromadzi kolekcj´ liÊci drzew rosnàcych w najbli˝szej okolicy
• rozró˝nia i opisuje drzewa iglaste i liÊciaste najbli˝szej okolicy
(kszta∏t ich korony, liÊcie, wielkoÊç i kor´)
• potrafi opisaç wybrane organizmy Êrodowiska làdowego i wodnego
• potrafi opisaç przystosowania organizmów do ˝ycia w ró˝nych Êrodowiskach
• rozpoznaje kr´gowce najbli˝szej okolicy i przyporzàdkowuje je do w∏aÊciwych grup
• opisuje kr´gowce najbli˝szej okolicy
• przeprowadza obserwacje kr´gowców najbli˝szej okolicy
• potrafi okreÊliç, w jakim Êrodowisku ˝yjà wybrane kr´gowce
• ocenia znaczenie hodowli zwierzàt dla cz∏owieka
• pomaga przy za∏o˝eniu i prowadzeniu hodowli zwierzàt w klasie
• potrafi wyjaÊniç, jakie sà potrzeby zwierzàt hodowlanych
Uczeƒ:
• charakteryzuje organizmy ˝ywe i porównuje ich cechy zewn´trzne
• wyjaÊnia, dlaczego roÊliny nale˝à do organizmów samo˝ywnych
• okreÊla czynniki niezb´dne do przebiegu procesu fotosyntezy
• rozpoznaje roÊliny nasienne, samodzielnie gromadzi ich kolekcj´
oraz w∏aÊciwie jà opisuje
• wyjaÊnia, dlaczego niektóre nasiona same si´ rozsiewajà
• wyjaÊnia znaczenie wiatru, wody i zwierzàt w rozsiewaniu nasion
• zak∏ada zielnik zawierajàcy opisy zebranych roÊlin
• rozpoznaje na okazach typy kwiatostanów
• na przyk∏adzie okazu kwiatu wyjaÊnia znaczenie pr´cików i s∏upka w procesie
rozmna˝ania si´ roÊlin
• samodzielnie przeprowadza doÊwiadczenie ilustrujàce znaczenie liÊci dla roÊlin
• potrafi rozpoznaç liÊcie spichrzowe i podaje przyk∏ady roÊlin, które je posiadajà
• wyjaÊnia, w jaki sposób roÊliny wytwarzajà substancje od˝ywcze
• potrafi wskazaç miejsce tworzenia si´ owocu
• rozpoznaje ró˝ne typy owoców i przyporzàdkowuje je w∏aÊciwym roÊlinom
• opisuje na podstawie okazów ró˝ne typy liÊci i przyporzàdkowuje je
do odpowiednich drzew
• wskazuje zale˝noÊci mi´dzy roÊlinami a zwierz´tami
• wyjaÊnia, czym ró˝nià si´ od siebie ryby, p∏azy, gady, ptaki i ssaki
• opisuje budow´ zewn´trznà kr´gowców oraz wskazuje ich podobieƒstwa i ró˝nice
• opisuje charakterystyczne cechy zachowaƒ kr´gowców
• uzasadnia koniecznoÊç ochrony gatunkowej kr´gowców
• wymienia elementy budowy zewn´trznej zwierz´cia Êwiadczàce
o jego przystosowaniu do okreÊlonego Êrodowiska
• samodzielnie zak∏ada hodowl´ zwierzàt
• sprawnie korzysta z kluczy do rozpoznawania roÊlin i zwierzàt

Wymagania edukacyjne

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• rozpoznaje roÊliny nasienne, samodzielnie gromadzi kolekcj´ nasion
wraz z ich opisami oraz dokonuje podzia∏u nasion na ró˝ne typy
• samodzielnie zak∏ada zielnik zawierajàcy opisy zebranych roÊlin oraz dokonuje
podzia∏u okazów na liÊcie pochodzàce z drzew i krzewów, roÊliny lecznicze,
uprawne oraz te, które s∏u˝à jako przyprawy
• rozpoznaje na okazach typy kwiatostanów oraz przyporzàdkowuje je do odpowiednich
gatunków roÊlin
• analizuje cykl rozwojowy roÊliny
• przygotowuje i samodzielnie przeprowadza doÊwiadczenie ilustrujàce
znaczenie liÊci i korzeni dla roÊlin
• rozpoznaje liÊcie spichrzowe i ocenia ich znaczenie dla roÊlin
• samodzielnie przeprowadza doÊwiadczenie pokazujàce, w jaki sposób roÊliny
wytwarzajà substancje od˝ywcze
• przedstawia na plakacie ró˝ne typy owoców
• rozpoznaje roÊliny lecznicze oraz potrafi wskazaç ich zastosowanie w leczeniu
okreÊlonych schorzeƒ
• na konkretnych przyk∏adach udowadnia zale˝noÊci mi´dzy roÊlinami a zwierz´tami
• porzàdkuje Êwiat kr´gowców zgodnie z systematykà
• opisuje budow´ zewn´trznà kr´gowców, wskazujàc podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy nimi
• potrafi opisaç 2 chronione gatunki zwierzàt kr´gowych wyst´pujàcych
w najbli˝szej okolicy
• przewiduje skutki zmniejszania si´ przestrzeni ˝yciowej kr´gowców i uzasadnia
koniecznoÊç ich ochrony
• przeprowadza wywiad z hodowcà zwierzàt na temat znaczenia i korzyÊci
wynikajàcych z hodowli

CZ¸OWIEK

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• podaje nazw´ regionu, w którym mieszka
• stara si´ oceniç atrakcyjnoÊç swojego regionu
• potrafi okreÊliç, kto wchodzi w sk∏ad rodziny
• rozró˝nia stopnie pokrewieƒstwa w najbli˝szej rodzinie
• stara si´ zrozumieç i okreÊliç swoje uczucia w stosunku do osób bliskich
• wyjaÊnia znaczenie okreÊleƒ stopni pokrewieƒstwa
• potrafi scharakteryzowaç etapy rozwoju cz∏owieka
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega proces dojrzewania
• potrafi nazwaç okres rozwojowy, w którym obecnie si´ znajduje
• rozumie potrzeb´ utrzymywania higieny osobistej
• potrafi wymieniç zachowania, które zapobiegajà wadom postawy cia∏a
• wyjaÊnia zagro˝enia wynikajàce z uzale˝nieƒ
• wyjaÊnia, na czym polega prawid∏owe od˝ywianie
• potrafi odró˝niç produkty pochodzenia roÊlinnego od produktów
pochodzenia zwierz´cego
• wyjaÊnia, w jaki sposób nale˝y przechowywaç ˝ywnoÊç
• podaje g∏ówne zasady kulturalnego zachowania si´ przy stole
• potrafi estetycznie nakryç stó∏
Uczeƒ:
• podaje nazw´ regionu, w którym mieszka
• wskazuje na mapie swój region
• podaje podstawowe informacje o po∏o˝eniu swojej miejscowoÊci
• rozumie, jakie walory przyrodnicze decydujà o atrakcyjnoÊci regionu, w którym mieszka
• uzupe∏nia wed∏ug instrukcji informacje o swoim regionie
• okreÊla, kto wchodzi w sk∏ad rodziny
• potrafi wymieniç podstawowe funkcje rodziny
• rozró˝nia stopnie pokrewieƒstwa w najbli˝szej rodzinie
• rozumie i okreÊla swoje uczucia w stosunku do osób bliskich
• potrafi podaç cechy charakterystyczne dla szkolnego okresu rozwojowego
• rozumie, na czym polega proces dojrzewania cz∏owieka

Wymagania edukacyjne

• potrafi wskazaç zmiany biologiczne i psychiczne zachodzàce u dziewczàt i ch∏opców
w okresie dojrzewania
• stosuje zasady higieny jamy ustnej, cia∏a, w∏osów, odzie˝y oraz rozumie potrzeb´
codziennej kàpieli
• rozumie koniecznoÊç dbania o w∏asnà sylwetk´
• potrafi okreÊliç prawid∏owe warunki miejsca nauki
• rozumie, jakie zagro˝enia wynikajà z uzale˝nieƒ
• wymienia zdrowotne i spo∏eczne skutki palenia papierosów, alkoholizmu i narkomanii
• rozumie, na czym polega prawid∏owe od˝ywianie
• wyjaÊnia, na czym polega estetyka spo˝ywania posi∏ków
• rozumie, w jaki sposób nale˝y dbaç o przechowywanie ˝ywnoÊci
• potrafi podaç prawid∏owy sposób post´powania z ˝ywnoÊcià
nienadajàcà si´ do spo˝ycia
• estetycznie nakrywa stó∏
• rozpoznaje ró˝ne rodzaje nakryç sto∏u i okreÊla przeznaczenie sztuçców
• potrafi w∏aÊciwie zachowywaç si´ przy stole

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Uczeƒ:
• podaje przyk∏ady dziedzictwa kulturowego swojego regionu
• potrafi opisaç po∏o˝enie swojego regionu
• wyjaÊnia funkcje kulturalne najbli˝szej biblioteki, kina lub teatru
• uzasadnia potrzeb´ uczestniczenia w ˝yciu kulturalnym swojego regionu
• zbiera informacje o swoim regionie
• potrafi okreÊliç, czym jest tradycja i dziedzictwo kulturowe
• wymienia tradycje i obyczaje swojego regionu
• wyjaÊnia funkcje rodziny
• potrafi okreÊliç stopnie pokrewieƒstwa w swojej rodzinie
• potrafi wymieniç i scharakteryzowaç kolejne etapy rozwojowe
• potrafi scharakteryzowaç okres rozwojowy, w którym si´ znajduje
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega dojrzewanie i jakie zmiany zachodzà w tym okresie
• potrafi opisaç skutki nieprzestrzegania zasad higieny osobistej
• wyjaÊnia znaczenie prowadzenia zdrowego trybu ˝ycia
• wyjaÊnia, na czym polega higiena nauki i pracy
• potrafi zaplanowaç sobie czas nauki i odpoczynku
• uzasadnia potrzeb´ spo˝ywania odpowiedniej iloÊci ró˝norodnych produktów
• podaje skutki nadmiernego spo˝ywania niektórych produktów (t∏uszczów, cukrów)
• jest asertywny i odmawia, gdy nak∏ania si´ go do palenia papierosów, picia alkoholu
lub za˝ywania narkotyków
• potrafi scharakteryzowaç podstawowe sk∏adniki pokarmowe oraz ich funkcje
• rozró˝nia produkty pokarmowe bogate w wybrane sk∏adniki pokarmowe
• potrafi zaproponowaç rodzaj diety w zale˝noÊci od potrzeb odbiorcy
• stosuje prawid∏owe zasady przechowywania ˝ywnoÊci
• potrafi wymieniç sposoby konserwowania ˝ywnoÊci oraz podaje konkretne przyk∏ady
• podaje skutki niew∏aÊciwego przechowywania ˝ywnoÊci
• potrafi wyjaÊniç rol´ estetyki nakrycia sto∏u dla spo˝ywajàcych posi∏ek
Uczeƒ:
• ocenia atrakcyjnoÊç swojego regionu pod wzgl´dem po∏o˝enia
oraz walorów kulturowych
• zbiera i segreguje informacje o swoim regionie
• ocenia funkcje cz∏onków rodziny
• sporzàdza drzewo genealogiczne swojej rodziny
• potrafi okreÊliç, jak b´dzie przebiega∏ jego dalszy rozwój
• wskazuje ró˝nice mi´dzy dojrza∏oÊcià biologicznà, psychicznà i spo∏ecznà
• potrafi podaç 4 pozycje ksià˝kowe dotyczàce dojrzewania dziewczàt i ch∏opców
• potrafi uzasadniç koniecznoÊç troski o higien´ dla zachowania zdrowia
fizycznego i psychicznego
• potrafi przewidzieç skutki nieprzestrzegania zasad higieny osobistej
• potrafi wyjaÊniç, w jaki sposób nadmierne spo˝ywanie niektórych produktów
ma wp∏yw na stan organizmu

Wymagania edukacyjne

• zach´ca do spo˝ywania odpowiedniej iloÊci warzyw i owoców oraz innych produktów
• przyjmuje odpowiedzialnoÊç za swojà nauk´ i odpoczynek
• dba o higien´ snu
• zach´ca do prowadzenia zdrowego trybu ˝ycia
• planuje jad∏ospis bogaty w wybrane sk∏adniki pokarmowe
• okreÊla znaczenie sk∏adników od˝ywczych dla organizmu cz∏owieka
(budulcowe, energetyczne, regulujàce)
• samodzielnie przygotowuje drugie Êniadanie zgodnie z podstawowymi
zasadami ˝ywienia
• potrafi zaproponowaç nakrycie sto∏u odpowiednie do okolicznoÊci

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• zach´ca do odwiedzania swojego regionu
• organizuje wystaw´ na temat ciekawych okazów kultury materialnej swojego regionu
• potrafi scharakteryzowaç kultur´, tradycj´ i obyczaje regionu, w którym mieszka
• planuje wycieczk´ do najciekawszych obiektów kultury materialnej swojego regionu
• prezentuje dokonania cz∏owieka zas∏u˝onego dla regionu, w którym mieszka lub
cz∏onka swojej rodziny
• wykazuje na przyk∏adach znaczenie zachowaƒ asertywnych
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega dojrza∏oÊç fizyczna, psychiczna i biologiczna
• potrafi sobie zaplanowaç ca∏odzienne zaj´cia
• potrafi udowodniç skutki niew∏aÊciwego doboru produktów spo˝ywczych oraz z∏ego
przechowywania ˝ywnoÊci
• dowodzi na podstawie wykonanego przez siebie doÊwiadczenia obecnoÊci
drobnoustrojów oraz podaje warunki, w jakich si´ rozwijajà
• udowadnia szkodliwoÊç u˝ywek
• proponuje tygodniowy jad∏ospis dla ucznia klasy 4

OCHRONA PRZYRODY

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• podaje przyk∏ady chronionych gatunków roÊlin i zwierzàt
• potrafi wymieniç formy ochrony przyrody
• wyjaÊnia poj´cia: pomnik przyrody, park narodowy i rezerwat przyrody
• potrafi wskazaç zasady zachowania si´ wobec chronionych gatunków roÊlin,
zwierzàt oraz pomników przyrody
• podaje kilka zasad zachowania si´ na obszarach chronionych
• podaje nazwy parku narodowego i rezerwatu przyrody wyst´pujàcych najbli˝ej
miejsca zamieszkania
• wymienia i nazywa obiekty chronione wyst´pujàce w najbli˝szym parku narodowym
• podaje êród∏a zanieczyszczeƒ Êrodowiska w swoim regionie
• wyjaÊnia zasadnoÊç segregacji odpadów i wykorzystywania surowców wtórnych
Uczeƒ:
• rozpoznaje na zdj´ciach i ilustracjach chronione gatunki roÊlin i zwierzàt
• wyjaÊnia znaczenie ochrony gatunkowej organizmów
• rozumie poj´cia: pomnik przyrody, park narodowy i rezerwat przyrody
• wyjaÊnia potrzeb´ Êcis∏ej ochrony przyrody w rezerwatach
• wymienia charakterystyczne obiekty przyrodnicze wyst´pujàce w najbli˝szym
rezerwacie przyrody i parku narodowym
• rozró˝nia w terenie obiekty przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej
• wyjaÊnia znaczenie parku narodowego i rezerwatu przyrody
• omawia zasady zachowania si´ na terenach chronionych
• rozumie, jakie dzia∏ania sà dozwolone na terenach chronionych
• potrafi wskazaç co najmniej 1 gatunek roÊliny i zwierz´cia chronionego oraz
pomnik przyrody wyst´pujàcy w okolicy
• potrafi okreÊliç êród∏a zanieczyszczeƒ Êrodowiska w okolicy, w której mieszka
• rozró˝nia êród∏a pozyskiwania energii
• opisuje sposoby oszcz´dzania energii we w∏asnym domu
• potrafi segregowaç odpady
• podaje przyk∏ady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody
• odró˝nia surowce wtórne od pierwotnych oraz od odpadów bezu˝ytecznych
• rozró˝nia symbole ekologiczne

Wymagania edukacyjne

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• klasyfikuje roÊliny i zwierz´ta chronione
• sporzàdza spis roÊlin i zwierzàt chronionych
• rozró˝nia formy ochrony przyrody
• stosuje zasady zachowania si´ na terenach chronionych
• wskazuje na mapie po∏o˝enie najbli˝szego parku narodowego i rezerwatu przyrody
• charakteryzuje park narodowy i rezerwat przyrody w swoim regionie i podaje ró˝nice
mi´dzy nimi
• potrafi rozpoznaç chronione gatunki roÊlin i zwierzàt wyst´pujàce na obszarze
swojego regionu
• zbiera informacje na temat obj´tych ochronà obszarów swojego regionu
• uzasadnia koniecznoÊç tworzenia ró˝nych form ochrony przyrody
• wskazuje obiekty przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej, które jego zdaniem powinny
byç obj´te ochronà
• wyjaÊnia powody obj´cia ochronà niektórych gatunków roÊlin i zwierzàt
• podaje przyk∏ady dzia∏aƒ cz∏owieka zwiàzanych z oszcz´dzaniem
wody i energii elektrycznej
• uzasadnia potrzeb´ oszcz´dzania energii i segregacji odpadów
Uczeƒ:
• uzasadnia potrzeb´ ochrony gatunkowej roÊlin i zwierzàt
• gromadzi i selekcjonuje informacje na temat ochrony gatunkowej roÊlin i zwierzàt
• udowadnia, jakie znaczenie majà obszary chronione dla zachowania ciàg∏oÊci gatunków
• prezentuje informacje na temat najbli˝szego parku narodowego, rezerwatu przyrody
i pomnika przyrody
• ocenia skutecznoÊç ró˝nych form ochrony przyrody
• ocenia stan Êrodowiska, w którym ˝yje
• potrafi wskazaç obiekty przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej zas∏ugujàce na miano
pomników przyrody
• potrafi wyjaÊniç, jaki wp∏yw wywiera cz∏owiek na przyrod´
• udowadnia zasadnoÊç oszcz´dzania surowców energetycznych
• proponuje ró˝ne formy oszcz´dzania wody, energii i surowców naturalnych
Uczeƒ:
• przygotowuje w∏asnà prezentacj´ dotyczàcà ochrony gatunkowej roÊlin i zwierzàt
• planuje lokalizacj´ nowego rezerwatu
• potrafi sporzàdziç spis roÊlin i zwierzàt chronionych wyst´pujàcych w najbli˝szej okolicy
• proponuje obiekty przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej, które powinny byç obj´te
ochronà, uzasadnia swój wybór
• projektuje tras´ wycieczki po najbli˝szej okolicy w poszukiwaniu obiektów, które
powinny byç obj´te ochronà
• wykazuje ró˝norodnoÊç walorów Êrodowiska umo˝liwiajàcych wypoczynek
• przewiduje skutki nieracjonalnego korzystania z ró˝nych surowców
• proponuje dzia∏ania majàce na celu popraw´ stanu Êrodowiska w swoim regionie
• potrafi zebraç, przechowaç i przetworzyç informacje z ró˝nych êróde∏,
na ich podstawie sporzàdza charakterystyk´ najbli˝szego rezerwatu przyrody
i parku narodowego

