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Wymagania edukacyjne

Prezentowane wymagania edukacyjne sà propozycjà przygotowanà przez
doÊwiadczonych nauczycieli przyrody. Stanowià one wykaz wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci, jakie uczeƒ musi opanowaç po omówieniu ka˝dego dzia∏u
tematycznego w klasie V. Na podstawie wyszczególnionych osiàgni´ç
uczeƒ uzyskuje odpowiedni stopieƒ szkolny.

Wymagania edukacyjne
u∏atwiajà ocen´ osiàgni´ç
ucznia.

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.

Tabela wymagaƒ
Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

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

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
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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 wskazaç Polsk´ na mapie Europy lub Êwiata
• wymienia symbole Polski: god∏o, flag´, hymn narodowy
• wskazuje na mapie Polski po∏o˝enie miejscowoÊci, w której mieszka
• rozró˝nia krajobrazy naturalne i kulturowe oraz podaje ich przyk∏ady
• porównuje cechy krajobrazu wiejskiego z krajobrazem miejskim
• wymienia dzia∏ania cz∏owieka zmieniajàce krajobraz naturalny
• potrafi wymieniç elementy krajobrazu kulturowego w okolicy swojego miejsca
zamieszkania lub w okolicy szko∏y
• rozpoznaje na zdj´ciach lub ilustracjach wybrane krajobrazy Polski: pobrze˝y,
pojezierzy, nizin Êrodkowopolskich, wy˝yn i gór
• wskazuje na mapie najwi´ksze miasta po∏o˝one na obszarach wybranych krajobrazów
Uczeƒ:
• okreÊla na podstawie mapy Europy lub Êwiata po∏o˝enie Polski
• wskazuje na mapie Europy kraje sàsiadujàce z Polskà
• rozumie poj´cia: paƒstwo, stolica, herb, symbol narodowy, Ojczyzna oraz
wymienia symbole narodowe Polski
• wskazuje na mapie po∏o˝enie miejscowoÊci, w której mieszka i okreÊla jej przynale˝noÊç administracyjnà
• potrafi wskazaç na mapie po∏o˝enie stolicy Polski
• odczytuje znaki kartograficzne na mapie ogólnogeograficznej
• porównuje ze sobà ró˝nego rodzaju mapy ogólnogeograficzne: topograficzne
i przeglàdowe
• wyjaÊnia, co przedstawia mapa hipsometryczna, korzystajàc ze znaków w legendzie
• podaje znaczenie poj´ç: poziomica, brzeg, wybrze˝e, pobrze˝e, mierzeja, klif,
wydma, delta, depresja
• potrafi wskazaç na rysunku poziomicowym pagórka stok ∏agodny i stromy
• rozró˝nia wysokoÊç wzgl´dnà i bezwzgl´dnà
• potrafi korzystaç ze skali barw na mapie hipsometrycznej
• wskazuje na mapie obszary nizinne, wy˝ynne i górskie
• opisuje rysunek okreÊlonego obszaru, pos∏ugujàc si´ terminologià geograficznà
• rozró˝nia i charakteryzuje krajobrazy naturalne i kulturowe oraz podaje przyk∏ady
tych krajobrazów
• wymienia przyk∏ady dostosowania dzia∏alnoÊci cz∏owieka do okreÊlonych
warunków naturalnych
• wskazuje na mapie Polski wybrane krainy geograficzne: pobrze˝a, pojezierza,
niziny Êrodkowopolskie, wy˝yny i góry
• wymienia i wskazuje na mapie najwi´ksze miasta po∏o˝one na obszarach wybranych krajobrazów Polski
Uczeƒ:
• przedstawia, pos∏ugujàc si´ mapà, podzia∏ administracyjny Polski: województwa,
powiaty, gminy
• wskazuje ró˝nice mi´dzy odmiennymi rodzajami map tematycznych
• przedstawia za pomocà poziomic model pagórka
• odczytuje z mapy hipsometrycznej wysokoÊci terenu
• oblicza wysokoÊç wzgl´dnà i bezwzgl´dnà wzniesienia
• wymienia najwa˝niejsze cechy wybranych krajobrazów Polski: pobrze˝y, pojezierzy, nizin Êrodkowopolskich, wy˝yn i gór
• odczytuje z mapy po∏o˝enie terenów depresyjnych w Polsce
• potrafi odczytaç z mapy nazwy najwi´kszych obszarów leÊnych le˝àcych na
pojezierzach i nizinach Êrodkowopolskich
• odczytuje z mapy, na jakich wysokoÊciach po∏o˝one sà wy˝yny w Polsce
• wyjaÊnia, co to sà skamienia∏oÊci oraz w jaki sposób one powstawa∏y
• odczytuje z mapy wysokoÊci najwy˝szych szczytów Gór Âwi´tokrzyskich,
Sudetów i Karpat
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Wymagania dope∏niajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• wyszukuje w atlasie ró˝ne rodzaje map i okreÊla ich rodzaj
• potrafi zorientowaç map´ za pomocà kompasu
• oblicza rzeczywistà odleg∏oÊç mi´dzy dowolnymi punktami na mapie
• pos∏uguje si´ terminologià przyrodniczà przy opisie cech krajobrazów Polski
• wyjaÊnia, w jaki sposób powsta∏y ˚u∏awy WiÊlane
• potrafi wyjaÊniç pochodzenie g∏azów narzutowych oraz w jaki sposób powstawa∏y
wzniesienia morenowe
• t∏umaczy, w jaki sposób powstaje krajobraz krasowy
• przyporzàdkowuje gatunki roÊlin pi´trom górskim, na których one wyst´pujà
Uczeƒ:
• proponuje sposoby ochrony wybrze˝a przed niszczàcà dzia∏alnoÊcià morza
• t∏umaczy, dlaczego w górach wyst´pujà pi´tra roÊlinnoÊci
• gromadzi informacje o wybranych krajobrazach, miastach i obiektach

POWIETRZE

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• potrafi opisaç cechy mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej oraz podaje
przyk∏ady tych mieszanin
• wyjaÊnia znaczenie tlenu w przyrodzie
• wymienia znane z ˝ycia codziennego przyk∏ady procesu spalania
• podaje przyk∏ady wp∏ywu pogody na cz∏owieka (ubiór, sposób sp´dzania wolnego
czasu, samopoczucie)
• opisuje zale˝noÊç przyrody od warunków klimatycznych
• wskazuje êród∏a informacji na temat prognozy pogody
• wymienia kalendarzowe i klimatyczne pory roku wyst´pujàce w Polsce
• wylicza cechy poszczególnych pór roku, korzystajàc z ilustracji i zdj´ç
• podaje przyk∏ady owadów wyst´pujàcych na obszarze Polski
• wskazuje owady po˝yteczne dla cz∏owieka oraz te, które sà szkodnikami
• wymienia co najmniej trzy gatunki ptaków wyst´pujàcych w najbli˝szej okolicy
oraz w Polsce
• potrafi wymieniç nazwy gazowych zanieczyszczeƒ powietrza
• podaje êród∏a zapylenia powietrza w Polsce
Uczeƒ:
• wyjaÊnia na podstawie wyników doÊwiadczeƒ, ˝e powietrze jest cia∏em, które
zajmuje pewnà obj´toÊç oraz posiada mas´
• rozumie poj´cia: atom, czàsteczka, pierwiastek, zwiàzek chemiczny
• podaje przyk∏ady pierwiastków i zwiàzków chemicznych
• opisuje w∏aÊciwoÊci powietrza, u˝ywajàc okreÊleƒ dotyczàcych jego kszta∏tu
i mo˝liwoÊci zmiany obj´toÊci (ÊciÊliwoÊç i rozpr´˝liwoÊç)
• wyjaÊnia, na czym polega konwekcja
• dowodzi znaczenia oddychania dla ˝ycia
• wykazuje udzia∏ tlenu w procesie spalania oraz wymienia zjawiska towarzyszàce
spalaniu
• wymienia zagro˝enia wynikajàce z nieumiej´tnego stosowania wybranych paliw
w codziennym ˝yciu
• wyjaÊnia, w jaki sposób powstaje prognoza pogody
• wyszukuje w internecie prognoz´ pogody dla dowolnie wybranego obszaru Polski
• wymienia przyrzàdy s∏u˝àce do pomiaru wiatru, wilgotnoÊci i iloÊci opadu deszczu
• podaje dwa przyk∏ady wykorzystania energii wiatru
• potrafi wymieniç ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi porami roku
• uzasadnia potrzeb´ przewidywania pogody
• odczytuje prognoz´ z mapy pogody
• wymienia czynniki decydujàce o klimacie Polski
• wskazuje ró˝nic´ w nagrzewaniu si´ ró˝nych substancji, pos∏ugujàc si´ przyk∏adem gleby, piasku lub ˝wiru oraz wody
• potrafi podaç, jakie elementy zawiera mapa klimatyczna Polski
• wymienia przyk∏ady wp∏ywu klimatu na organizmy ˝ywe wyst´pujàce na terenie
Polski

Wymagania edukacyjne

• podaje przyk∏ady dostosowania warunków ˝ycia ludzi do warunków klimatycznych wyst´pujàcych w Polsce
• uzasadnia tez´, ˝e praca rolnika jest uwarunkowana zmiennoÊcià przyrody
• rozpoznaje na rysunku oraz nazywa elementy budowy owada i ptaka
• podaje przyk∏ady owadów ró˝niàcych si´: budowà skrzyde∏, sposobem od˝ywiania lub trybem ˝ycia
• dokonuje podzia∏u ptaków ze wzgl´du na ich Êrodowisko ˝ycia
• wymienia nazwy gazowych zanieczyszczeƒ powietrza oraz podaje ich êród∏a

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 sporzàdziç mieszanin´ jednorodnà i niejednorodnà
• odró˝nia czàsteczki od atomów pierwiastków, pos∏ugujàc si´ przyk∏adami argonu
i tlenu
• wyjaÊnia ró˝nic´ pomi´dzy pierwiastkiem a zwiàzkiem chemicznym na podstawie tlenu i dwutlenku w´gla
• wymienia praktyczne zastosowania ÊciÊliwoÊci i rozpr´˝liwoÊci powietrza
• potrafi podaç przyk∏ady wykorzystywania przez cz∏owieka zjawiska konwekcji
• odró˝nia wymian´ gazowà od procesu oddychania
• wyjaÊnia poj´cie oddychanie wewnàtrzkomórkowe
• potrafi przeprowadzaç proste pomiary i obserwacje meteorologiczne
• odczytuje z mapy klimatycznej wysokoÊç temperatury i iloÊç opadów oraz wskazuje na mapie obszary o okreÊlonych wielkoÊciach tych parametrów
• potrafi opracowaç prognoz´ pogody na podstawie prostych obserwacji
• wyjaÊnia mechanizm tworzenia si´ frontów atmosferycznych
• potrafi na podstawie mapy klimatycznej scharakteryzowaç klimat Polski
• wskazuje zale˝noÊç pomi´dzy porami roku a cyklem rozwojowym roÊliny
• wymienia stadia rozwojowe owadów
• wylicza sposoby zdobywania pokarmu przez ptaki
• t∏umaczy przyczyny w´drówek ptaków
• wyjaÊnia wp∏yw zapylenia, efektu cieplarnianego i kwaÊnych deszczów na Êrodowisko naturalne i zdrowie cz∏owieka
Uczeƒ:
• odró˝nia czàsteczki pierwiastka od czàsteczek zwiàzku chemicznego
• ustala nazwy czàsteczek niektórych pierwiastków i zwiàzków chemicznych
na podstawie ich modeli rysunkowych
• wyjaÊnia na dowolnym przyk∏adzie zjawisko samoczynnego rozprzestrzeniania
si´ gazu, pos∏ugujàc si´ modelem drobinowej budowy substancji
• opisuje zasady dzia∏ania wybranych przyrzàdów meteorologicznych
• wykonuje prosty przyrzàd do pomiaru wybranego sk∏adnika pogody
• oblicza Êrednià temperatur´ powietrza
• wyjaÊnia zale˝noÊç pomi´dzy zmianami frontów atmosferycznych a pogodà
• analizuje, pos∏ugujàc si´ mapà Polski, wp∏yw na warunki atmosferyczne naszego
kraju nap∏ywajàcych nad jego obszar z ró˝nych stron mas powietrza
• przedstawia argumenty przemawiajàce za i przeciw stawianiu elektrowni
wiatrowych
• rozpoznaje na zdj´ciu lub ilustracji po jednym gatunku owada i ptaka
• wyjaÊnia mechanizm powstawania efektu cieplarnianego i kwaÊnych deszczów
• wskazuje na mapie rejony Polski najbardziej ska˝one pod wzgl´dem zanieczyszczenia powietrza
Uczeƒ:
• wyjaÊnia na podstawie modelu drobinowej budowy substancji wzrost ciÊnienia
wskutek zag´szczenia (lub podwy˝szenia temperatury) powietrza w zamkni´tym
zbiorniku o sta∏ej obj´toÊci
• proponuje doÊwiadczenie wykazujàce wp∏yw temperatury na zmian´ obj´toÊci gazu
• ocenia wp∏yw ozonu na organizmy ˝ywe w zale˝noÊci od miejsca jego
wyst´powania
• wskazuje zwiàzek pomi´dzy konwekcjà a ruchem powietrza atmosferycznego
• udowadnia na dowolnym przyk∏adzie udzia∏ tlenu w procesie spalania
• wyjaÊnia zale˝noÊç mi´dzy sposobem nagrzewania si´ i ozi´biania gleby oraz
wody a panujàcym klimatem
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• proponuje metody walki ze szkodnikami niezagra˝ajàce innym ˝ywym organizmom
• projektuje i wykonuje karmnik dla ptaków z uwzgl´dnieniem ich bezpieczeƒstwa
i wymagaƒ pokarmowych
• przedstawia propozycje sposobów ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do atmosfery

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:
• wylicza dziedziny ˝ycia cz∏owieka, w których wykorzystywana jest woda
• wskazuje na mapie i globusie obszary wodne wyst´pujàce na Ziemi
• dokonuje podzia∏u wód wyst´pujàcych na Ziemi na s∏one i s∏odkie
• wymienia rodzaje wód powierzchniowych wyst´pujàcych w Polsce
• potrafi rozpoznaç na ilustracjach lub zdj´ciach organizmy ˝yjàce w Morzu Ba∏tyckim
• wyjaÊnia, co to jest rzeka i wskazuje dowolnà rzek´ g∏ównà, jej dop∏ywy oraz
kolejne odcinki (bieg górny, Êrodkowy, dolny)
• potrafi rozpoznaç na ilustracjach lub zdj´ciach organizmy ˝yjàce w polskich rzekach
• wyjaÊnia, jakie jest znaczenie rzek dla cz∏owieka
• wskazuje na mapie Polski najwi´ksze jeziora
• potrafi rozpoznaç na ilustracjach lub zdj´ciach organizmy ˝yjàce w polskich
jeziorach
• wyjaÊnia, co to sà tereny podmok∏e
• podaje na podstawie rysunku oraz w∏asnych obserwacji przyk∏ady zmian stanów
skupienia wody w przyrodzie
• wymienia etapy krà˝enia wody w przyrodzie
• potrafi podaç êród∏a zanieczyszczeƒ wód w Polsce
Uczeƒ:
• wyjaÊnia, ˝e woda jest sk∏adnikiem ˝ywych organizmów
• wymienia substancje rozpuszczone w wodzie niezb´dne do ˝ycia organizmów
• porównuje warunki ˝ycia wyst´pujàce w Êrodowisku wodnym z warunkami
na làdzie (przenikalnoÊç dla Êwiat∏a, g´stoÊç, temperatura)
• wyjaÊnia na podstawie wyników doÊwiadczenia, ˝e woda nie ma sta∏ego kszta∏tu
• potrafi odczytaç z mapy rodzaje wód na Ziemi
• wskazuje na mapie Polski po∏o˝enie Ba∏tyku, g∏ównych rzek, jezior, kana∏ów
oraz terenów podmok∏ych
• wymienia strefy ˝ycia organizmów w Ba∏tyku
• potrafi odczytaç z mapy g∏´bokoÊç morza
• wymienia strefy ˝ycia organizmów w jeziorze
• wyjaÊnia poj´cia: wyspa, pó∏wysep, zatoka, cieÊnina, zalew, bryza, klif, wydma,
pla˝a, êród∏o, koryto, system rzeczny, ujÊcie
• podaje przyk∏ady roÊlin i zwierzàt wyst´pujàcych w ró˝nych strefach wodnych
w morzu i jeziorze oraz w rzekach i na terenach podmok∏ych
• wyjaÊnia, w jaki sposób powstawa∏y tereny podmok∏e
• rozumie zjawiska powodujàce zmiany stanu skupienia wody
• wyjaÊnia, w jaki sposób woda krà˝y w przyrodzie
• potrafi wymieniç cechy wody pitnej oraz wyjaÊniç jej pochodzenie
• wyjaÊnia poj´cia: uzdrowisko, sanatorium
• opisuje, na czym polega uzdatnianie wody
• wskazuje szkodliwy wp∏yw zanieczyszczeƒ wód na ˝ycie organizmów
Uczeƒ:
• wyjaÊnia na podstawie wyników przeprowadzonego doÊwiadczenia, ˝e woda jest
sk∏adnikiem ˝ywych organizmów
• wskazuje na mapie po∏o˝enie cieÊnin ∏àczàcych Ba∏tyk z Morzem Pó∏nocnym
oraz nale˝àcych do Polski wysp, pó∏wyspów, zatok i zalewów
• potrafi wskazaç na mapie po∏o˝enie du˝ych portów rybackich
• wskazuje na mapie po∏o˝enie g∏ównych polskich rzek, jezior i kana∏ów
• dowodzi zwiàzku pomi´dzy rodzajem dzia∏alnoÊci cz∏owieka a jego miejscem ˝ycia
• pokazuje na mapie bieg Wis∏y i Odry, ich êród∏a, g∏ówne dop∏ywy oraz ujÊcia
• uzasadnia zwiàzek mi´dzy rodzajem barwnika glonów a g∏´bokoÊcià zbiornika
wodnego, na której one wyst´pujà
• wskazuje na mapie po∏o˝enie du˝ych miast le˝àcych nad Wis∏à i Odrà

Wymagania edukacyjne

• identyfikuje na mapie Polski najwi´ksze jeziora i okreÊla regiony geograficzne,
w których si´ one znajdujà
• uzasadnia koniecznoÊç ochrony terenów podmok∏ych, wskazujàc ich walory
przyrodnicze oraz rol´ w zapobieganiu powodziom
• rozumie, w jaki sposób woda dociera do mieszkaƒ
• potrafi wyjaÊniç znaczenie wód podziemnych oraz podaç sposoby ich wykorzystywania przez cz∏owieka
• wyjaÊnia, na czym polega samooczyszczanie wód

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

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• wskazuje na podstawie wyników doÊwiadczenia ró˝nic´ g´stoÊci wody i powietrza oraz podaje jej skutki dla sposobu poruszania si´ organizmów ˝ywych
w tych Êrodowiskach
• uzasadnia, ˝e Ba∏tyk jest morzem wewnàtrzkontynentalnym
• charakteryzuje w∏aÊciwoÊci wody w Morzu Ba∏tyckim
• opisuje, pos∏ugujàc si´ mapà, ukszta∏towanie brzegu Ba∏tyku
• uzasadnia zwiàzek pomi´dzy przystosowaniem w budowie wybranych zwierzàt,
ich wyst´powaniem w morzu oraz sposobem zdobywania pokarmu
• podaje przyk∏ad zale˝noÊci pokarmowych mi´dzy organizmami ˝yjàcymi
w Ba∏tyku
• porównuje warunki ˝ycia roÊlin i zwierzàt zamieszkujàcych poszczególne odcinki
rzeki oraz ró˝ne strefy jeziora
• oblicza, u˝ywajàc skali mapy, rzeczywistà d∏ugoÊç rzeki
• opisuje etapy tworzenia si´ terenów podmok∏ych
• podaje przyk∏ady wód êródlanych i wskazuje na mapie miejsca ich wyst´powania
• rozumie wspó∏zale˝noÊç zjawisk warunkujàcych obieg wody w przyrodzie
Uczeƒ:
• uzasadnia zwiàzek mi´dzy budowà zwierzàt a strefà wody, w której one wyst´pujà
• wykazuje zwiàzek pomi´dzy w∏aÊciwoÊciami wody a mo˝liwoÊcià przetrwania
w niej ˝ywych organizmów w czasie zimy
• potrafi uzasadniç twierdzenie, ˝e zagro˝enie powodziowe jest zwiàzane ze
zmiennoÊcià pór roku
• dowodzi znaczenia krà˝enia wody w przyrodzie dla ˝ycia organizmów
• proponuje sposoby ograniczania zanieczyszczeƒ wody

SKA¸Y I GLEBY

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• dzieli surowce mineralne na energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne
• podaje przyk∏ady wykorzystania surowców mineralnych przez cz∏owieka
• rozpoznaje bursztyn spoÊród innych minera∏ów
• wyjaÊnia, jakie jest znaczenie uprawy ziemi dla cz∏owieka
• wymienia przyk∏ady roÊlin uprawianych w Polsce w sadach, ogrodach
i na polach uprawnych
• opisuje szkodliwy wp∏yw chwastów i szkodników na jakoÊç upraw
• wskazuje êród∏a odpadów produkowanych w Polsce
• wymienia przyk∏ady odpadów toksycznych i innych zanieczyszczajàcych Êrodowisko
• podaje przyk∏ady surowców wtórnych
Uczeƒ:
• wymienia przyk∏ady poszczególnych grup surowców mineralnych
• wskazuje na mapie Polski rejony wydobywania najwi´kszych iloÊci surowców
mineralnych
• charakteryzuje grupy surowców mineralnych wyst´pujàcych Polsce
• wyjaÊnia, w jaki sposób cz∏owiek wykorzystuje poszczególne grupy surowców
mineralnych
• podaje na podstawie w∏asnych obserwacji lub tekstu z podr´cznika przyk∏ady
wykorzystania kamieni ozdobnych przez cz∏owieka
• wyjaÊnia, korzystajàc z tekstu podr´cznika oraz w∏asnych obserwacji, co to jest
gleba i jaki jest jej sk∏ad
• rozumie, od czego zale˝y ˝yznoÊç gleby
• wskazuje cechy terenów najkorzystniejszych pod upraw´ roÊlin

Wymagania edukacyjne

• potrafi rozpoznaç na ilustracjach lub zdj´ciach podstawowe roÊliny uprawiane
w Polsce
• opisuje dzia∏ania cz∏owieka, które zapobiegajà zubo˝eniu gleby oraz podnoszà
jej ˝yznoÊç
• rozpoznaje na ilustracjach lub zdj´ciach szkodniki pól uprawnych
• rozró˝nia odpady toksyczne oraz inne zanieczyszczajàce Êrodowisko od surowców wtórnych i nadajàcych si´ do ponownego wykorzystania lub przetworzenia

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:
• wskazuje na zdj´ciach, ilustracjach lub wÊród eksponatów przyk∏ady surowców
mineralnych
• rozumie, jakie jest znaczenie surowców mineralnych dla cz∏owieka
• wyjaÊnia, jak powsta∏ w´giel kamienny
• opisuje na podstawie obserwacji eksponatów lub ich opisów wyglàd: szafiru,
ametystu, granatu, agatu, malachitu i bursztynu
• podaje, pos∏ugujàc si´ mapà, jakie gleby najcz´Êciej wyst´pujà na obszarze Polski
• wskazuje na mapie naj˝yêniejsze obszary naszego kraju
• udowadnia na podstawie wyników eksperymentu wp∏yw rodzaju gleby
na rozwój roÊlin
• proponuje rozwiàzania zapobiegajàce zanieczyszczeniu Êrodowiska odpadami
• okreÊla sposoby zagospodarowania surowców wtórnych (np. z∏omu, makulatury)
oraz odpadów nadajàcych si´ do ponownego u˝ycia (np. szklanych butelek) lub
przetworzenia (np. odpadów organicznych)
Uczeƒ:
• dostrzega korelacj´ mi´dzy wyst´powaniem z∏ó˝ surowców mineralnych
a rozwojem gospodarczym kraju
• wskazuje na mapie rejony wydobywania wybranych kamieni ozdobnych w Polsce
• potrafi wskazaç na mapie glebowej obszary wyst´powania ró˝nych rodzajów
gleb w Polsce
• charakteryzuje gleby wyst´pujàce w Polsce
• rozumie znaczenie recyklingu
• dowodzi negatywnego wp∏ywu wysypisk i sk∏adowisk Êmieci na Êrodowisko
naturalne
Uczeƒ:
• udowadnia zwiàzek mi´dzy rodzajem upraw a jakoÊcià gleby
• potrafi okreÊliç wymagania glebowe roÊlin cz´sto uprawianych w Polsce oraz
podaje przyk∏ady wykorzystania tych roÊlin przez cz∏owieka
• proponuje sposoby zapobiegania zagro˝eniu Êrodowiska odpadami

ORGANIZMY

Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• wymienia nazwy przyrzàdów s∏u˝àcych do obserwacji przyrodniczych
• wyjaÊnia, w jakim celu pos∏ugujemy si´ mikroskopem
• rozumie ró˝nic´ mi´dzy organizmami jednokomórkowymi i wielokomórkowymi
• podaje przyk∏ady organizmów jednokomórkowych
• potrafi wskazaç Êrodowiska ˝ycia organizmów jednokomórkowych
• rozró˝nia i nazywa kszta∏ty komórek bakterii
• okreÊla Êrodowisko ˝ycia bakterii, grzybów, dro˝d˝y, glonów, porostów, mchów
oraz paprotników
• wymienia przyk∏ady grzybów paso˝ytniczych i roztoczy
• podaje przyk∏ady wykorzystania przez cz∏owieka dro˝d˝y i grzybów pleÊniowych
• wyjaÊnia, jakie jest znaczenie bakterii i pleÊni w przyrodzie i dla cz∏owieka
• proponuje sposoby zabezpieczenia ˝ywnoÊci przed bakteriami i pleÊniami
• wymienia zasady zbierania grzybów
• wyjaÊnia, jakie jest znaczenie grzybów, mchów, porostów i glonów w przyrodzie
i dla cz∏owieka
• wymienia po trzy gatunki mchów i paprotników wyst´pujàcych w Polsce
• podaje przyk∏ady gatunków roÊlin uprawianych przez cz∏owieka w sadach,
ogrodach i na polach uprawnych
• wyjaÊnia, w jakim celu cz∏owiek uprawia roÊliny

Wymagania edukacyjne

• rozró˝nia cz´Êci jadalne roÊlin uprawianych w Polsce
• wyjaÊnia, w jakim celu ludzie hodujà roÊliny ozdobne
• wymienia cechy zwierzàt bezkr´gowych i kr´gowych
• rozpoznaje kr´gowce roÊlino˝erne, wszystko˝erne i mi´so˝erne oraz podaje
przyk∏ady zwierzàt zaliczanych do tych grup

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Wymagania rozszerzajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dobrà

Uczeƒ:
• wyró˝nia cz´Êci optyczne i mechaniczne mikroskopu
• podaje podstawowe zasady u˝ycia mikroskopu
• wymienia cechy budowy organizmu jednokomórkowego
• opisuje budow´ dro˝d˝y, pleÊniaka bia∏ego, grzyba kapeluszowego, morszczynu,
porostu, mchu p∏onnika oraz wybranego paprotnika (paproci, skrzypu lub wid∏aka)
• rozpoznaje na podstawie atlasu kilka grzybów jadalnych, niejadalnych i trujàcych
dla cz∏owieka
• wymienia kilka gatunków grzybów chronionych w Polsce
• podaje sposoby wykorzystania glonów przez cz∏owieka
• potrafi wymieniç kilka gatunków porostów wyst´pujàcych w Polsce
• rozpoznaje i nazywa ró˝ne kszta∏ty plechy porostów (skorupiastà, listkowatà,
krzaczkowatà)
• wymienia po trzy gatunki mchów oraz paprotników chronionych w Polsce
• wyró˝nia rodzaje zbiorowisk roÊlinnych wyst´pujàcych w Polsce (bory sosnowe,
olsy, ∏´gi, gràdy, buczyny)
• rozumie znaczenie roÊlin u˝ytkowych dla cz∏owieka
• rozpoznaje na ilustracjach lub zdj´ciach roÊliny uprawiane w sadach, ogrodach
i na polach uprawnych
• wyjaÊnia poj´cie roÊliny synantropijne
• wymienia nazwy kilku roÊlin ozdobnych hodowanych w mieszkaniach oraz podaje
ich miejsca pochodzenia
• rozpoznaje na zdj´ciach lub ilustracjach mi´czaki, paj´czaki, owady oraz ryby,
p∏azy, gady, ptaki i ssaki ˝yjàce w Polsce
• wymienia przynajmniej po jednym gatunku bezkr´gowca, ryby, p∏aza, gada,
ptaka i ssaka chronionych w Polsce
• wylicza kilka zabiegów piel´gnacyjnych roÊlin uprawianych w sadach i ogrodach
• podaje przyk∏ady roÊlin ozdobnych uprawianych w mieszkaniach, na balkonach
oraz w ogrodach i parkach
• omawia na dowolnym przyk∏adzie paj´czaka, mi´czaka i owada budow´
zewn´trznà bezkr´gowców oraz warunki ich ˝ycia
• opisuje budow´ morfologicznà ryb, p∏azów, gadów, ptaków i ssaków
Uczeƒ:
• potrafi sporzàdzaç preparaty mikroskopowe
• dokonuje obserwacji mikroskopowej kropli wody z akwarium, komórek glonów,
strz´pek pleÊniaka bia∏ego oraz zarodni paproci
• potrafi wskazaç podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy organizmami jednokomórkowymi
• rysuje komórk´ bakterii oraz zaznacza elementy jej budowy
• dostrzega ró˝nice w budowie ró˝nych gatunków grzybów
• wyjaÊnia, na czym polega mikoryza i jakie jest jej znaczenie w przyrodzie
• rozpoznaje na podstawie opisu oraz zdj´ç lub ilustracji glony jednokomórkowe,
kolonijne i wielokomórkowe
• rozró˝nia na podstawie opisu oraz zdj´ç lub ilustracji zielenice, brunatnice
i krasnorosty
• rozumie, w jaki sposób od˝ywiajà si´ glony
• wyjaÊnia, co to jest skala porostowa i jakie ma ona zastosowanie
• opisuje sposób rozmna˝ania si´ mchów i paprotników
• uzasadnia koniecznoÊç ochrony paprotników
• rozró˝nia kilka rodzajów zbiorowisk roÊlinnych wyst´pujàcych w Polsce
na podstawie sk∏adu gatunkowego wyst´pujàcych tam roÊlin
• wskazuje w najbli˝szym otoczeniu roÊliny synantropijne
• wyjaÊnia, co to sà gospodarstwa ekologiczne
• rozpoznaje na podstawie atlasu przynajmniej po trzy gatunki roÊlin ozdobnych
hodowanych w mieszkaniach oraz podaje miejsca pochodzenia tych roÊlin
• rozumie, w jaki sposób od˝ywiajà si´ bezkr´gowce
• potrafi wskazaç przystosowania kr´gowców do ró˝nych Êrodowisk ˝ycia

Wymagania edukacyjne

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

Wymagania wykraczajàce
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ celujàcà

Uczeƒ:
• wyjaÊnia, na czym polega samo˝ywnoÊç i cudzo˝ywnoÊç bakterii
• dokonuje podzia∏u bakterii cudzo˝ywnych na paso˝yty i roztocza
• wyjaÊnia, w jaki sposób rozmna˝ajà si´ dro˝d˝e, pleÊnie, glony, mchy oraz
paprotniki
• rozumie, w jakich warunkach zachodzi proces fermentacji alkoholowej
• potrafi korzystaç ze skali porostowej
• uzasadnia prawdziwoÊç stwierdzenia, ˝e mchy i porosty sà organizmami
pionierskimi
• wyjaÊnia, w jaki sposób powsta∏ w´giel kamienny
• dowodzi znaczenia spo˝ywania owoców i warzyw dla prawid∏owego funkcjonowania organizmu cz∏owieka
• rozumie znaczenie gospodarstw ekologicznych dla cz∏owieka
• okreÊla wymagania (iloÊç Êwiat∏a, sposób podlewania, rodzaj gleby) i zasady
piel´gnacji wybranej roÊliny doniczkowej i ogrodowej
• opisuje budow´ morfologicznà i warunki ˝ycia wybranego mi´czaka, paj´czaka
i owada
• wyjaÊnia, jakie jest znaczenie w przyrodzie i dla cz∏owieka wybranych gatunków
bezkr´gowców
• wymienia przynajmniej trzy gatunki zwierzàt bezkr´gowych, które podlegajà
w Polsce ochronie
• omawia znaczenie kr´gowców w przyrodzie i dla gospodarki cz∏owieka
• wyjaÊnia, czym wyró˝niajà si´ ssaki spoÊród innych kr´gowców
Uczeƒ:
• wyciàga na podstawie w∏asnej hodowli wnioski dotyczàce warunków ˝ycia
i sposobów od˝ywiania si´ grzybów pleÊniowych i dro˝d˝y
• proponuje przyk∏ad ∏aƒcucha pokarmowego, w którym wyst´pujà grzyby
• potrafi wyjaÊniç, jaka jest zale˝noÊç mi´dzy rodzajem barwników wyst´pujàcych
w plesze glonów a g∏´bokoÊcià zbiornika wodnego, na której one wyst´pujà
• analizuje przystosowania w budowie mchu do ˝ycia w Êrodowisku làdowym
• wyjaÊnia zwiàzek pomi´dzy sk∏adem zbiorowisk roÊlinnych a warunkami Êrodowiska, w których one wyst´pujà (rodzajem pod∏o˝a oraz dost´pnoÊcià wody)
• potrafi za∏o˝yç hodowl´ roÊlin doniczkowych

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:
• rozumie poj´cia: tkanka, narzàd (organ), uk∏ad
• wskazuje na sobie po∏o˝enie wybranych narzàdów uk∏adów ruchu, pokarmowego
oraz oddechowego (np. ˝o∏àdka, serca, p∏uc, kr´gos∏upa)
• wymienia, korzystajàc z ilustracji, kolejne odcinki uk∏adów pokarmowego i oddechowego cz∏owieka
• rozumie, w jaki sposób od˝ywia si´ cz∏owiek
• dokonuje pomiaru klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu
• wyjaÊnia, w jaki sposób powstaje ˝ycie cz∏owieka
• potrafi zmierzyç temperatur´ swojego cia∏a oraz zinterpretowaç wynik
• okreÊla, jakie sà symptomy choroby
• wyjaÊnia, jakie sà zasady post´powania w przypadku zachorowania na choroby
wirusowe i bakteryjne
• wybiera spoÊród proponowanych sposobów sp´dzania wolnego czasu te, które
sà odpowiednie dla zachowania zdrowia
• wyjaÊnia, jaka jest rola higieny w zachowaniu zdrowia cz∏owieka
Uczeƒ:
• porzàdkuje elementy budowy organizmu cz∏owieka zgodnie ze wzrastajàcà
organizacjà
• nazywa niektóre narzàdy budujàce poszczególne uk∏ady organizmu cz∏owieka
oraz wyjaÊnia rol´ tych narzàdów
• potrafi na podstawie ilustracji uk∏adu pokarmowego opisaç drog´ pokarmu
w organizmie cz∏owieka
• opisuje na podstawie ilustracji uk∏adu oddechowego drog´ powietrza
w organizmie cz∏owieka

Wymagania edukacyjne

• wyjaÊnia, na czym polega proces oddychania
• porównuje budow´ cia∏a kobiety i m´˝czyzny
• definiuje poj´cia: zap∏odnienie, rozmna˝anie
• wymienia narzàdy budujàce uk∏ad rozrodczy ˝eƒski i m´ski oraz okreÊla ich funkcje
• wyjaÊnia poj´cia: choroba, drobnoustroje chorobotwórcze
• t∏umaczy, w jaki sposób drobnoustroje chorobotwórcze wnikajà do organizmu
cz∏owieka
• rozró˝nia choroby zakaêne, bakteryjne i wirusowe oraz podaje przyk∏ady tych
chorób
• potrafi wymieniç choroby, w których leczeniu nie stosuje si´ antybiotyków
• wymienia czynniki, od których zale˝y zdrowie cz∏owieka (higiena od˝ywiania,
cia∏a, odzie˝y, pomieszczeƒ, w których przebywamy, nauki i wypoczynku)
• wyjaÊnia rol´ higienicznego trybu ˝ycia (gimnastyki, w∏aÊciwego od˝ywiania oraz
cz´stego przebywania na Êwie˝ym powietrzu) w utrzymaniu sprawnoÊci ruchowej

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:
• wyjaÊnia rol´ szkieletu cz∏owieka podczas poruszania
• wymienia ró˝ne grupy mi´Êni budujàce organizm cz∏owieka (mi´Ênie szkieletowe
oraz mi´Ênie narzàdów wewn´trznych)
• wyjaÊnia, na czym polega proces trawienia pokarmu
• porównuje na podstawie diagramu sk∏ad powietrza wdychanego i wydychanego
przez cz∏owieka
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega oddychanie wewnàtrzkomórkowe
• wymienia etapy rozwoju cz∏owieka od zap∏odnienia do przyjÊcia na Êwiat
• podaje objawy wybranych chorób
• potrafi opisaç szkody w organizmie cz∏owieka wywo∏ane przez bakterie chorobotwórcze oraz wirusy
Uczeƒ:
• wyjaÊnia, dlaczego cz∏owiek nale˝y do gromady ssaków
• omawia rol´ poszczególnych uk∏adów budujàcych organizm cz∏owieka
• t∏umaczy rol´ mi´Êni oraz szkieletu podczas wykonywania ruchów
• wyjaÊnia, co to sà stawy oraz jakà one pe∏nià funkcj´
• uzasadnia rol´ poszczególnych narzàdów uk∏adu pokarmowego w trawieniu
pokarmów
• t∏umaczy, na czym polega higiena okresu cià˝y
• potrafi wyjaÊniç, skàd biorà si´ bliêni´ta jedno- i dwujajowe
• definiuje poj´cia: choroba zakaêna, epidemia
• uzasadnia wp∏yw ró˝nych czynników na zdrowie cz∏owieka (od˝ywiania,
wypoczynku biernego i czynnego, higieny cia∏a i odzie˝y, kultury bycia)
• wyjaÊnia, czym sà szczepionki i jakie jest ich dzia∏anie
• rozumie znaczenie szczepieƒ ochronnych
Uczeƒ:
• uzasadnia zwiàzek uk∏adu ruchu z innymi uk∏adami budujàcymi organizm
cz∏owieka
• omawia zwiàzek pomi´dzy oddychaniem wewnàtrzkomórkowym a funkcjami
˝yciowymi organizmu
• planuje harmonogram dnia zgodny z higienicznym trybem ˝ycia

OCHRONA ÂRODOWISKA
Wymagania konieczne
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe
Spe∏nienie wymagaƒ
pozwala wystawiç
ocen´ dostatecznà

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• wyjaÊnia, w jakim celu tworzy si´ parki narodowe
• podaje zasady zachowania si´ na obszarze parku narodowego

Uczeƒ:
• wskazuje na mapie po∏o˝enie wybranych parków narodowych Polski
• wymienia kilka gatunków roÊlin i zwierzàt zamieszkujàcych parki narodowe Polski
• wyjaÊnia, co to jest Czerwona Ksi´ga
• odró˝nia brzeg klifowy od wydmowego

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:
• rozumie znaczenie parków narodowych
• wskazuje na mapie jeziora wyst´pujàce na terenie S∏owiƒskiego Parku Narodowego
• wymienia nazw´ najstarszego parku narodowego utworzonego na obszarze Polski
• omawia walory przyrodnicze parków narodowych Polski
Uczeƒ:
• uzasadnia koniecznoÊç tworzenia parków narodowych
• dostrzega ró˝nic´ w sk∏adzie gatunkowym organizmów zamieszkujàcych
poszczególne parki narodowe w Polsce
• rozpoznaje organizmy przedstawione na emblematach parków narodowych Polski
• t∏umaczy potrzeb´ ochrony jaskiƒ ze wzgl´du na ich walory turystyczne oraz dla
zachowania unikalnych gatunków nietoperzy
• uzasadnia potrzeb´ ochrony terenów podmok∏ych zachowaniem bioró˝norodnoÊci
• potrafi uzasadniç potrzeb´ zachowania naturalnych lasów
• rozpoznaje i nazywa pi´tra roÊlinnoÊci górskiej
• potrafi rozpoznaç charakterystyczne i unikalne obiekty wyst´pujàce na obszarach
wybranych parków narodowych
Uczeƒ:
• planuje i wykonuje album lub plakat dotyczàcy polskich parków narodowych
• wyjaÊnia, jakie obszary uznaje si´ za Mi´dzynarodowe Rezerwaty Biosfery

Wymagania edukacyjne opracowali doÊwiadczeni nauczyciele przyrody:
Danuta Kamiƒska, Ewa Maria Tuz

