
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

• ∏atwe dla ucznia nawet ma∏o zdolnego 

• cz´sto powtarzajàce si´ w procesie nauczania

• okreÊlone programem nauczania na poziomie nie przekracza-
jàcym wymagaƒ zawartych w podstawie programowej

• proste, uniwersalne umiej´tnoÊci, w mniejszym zakresie
wiadomoÊci

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

• wymagajàce korzystania z ró˝nych êróde∏ informacji

• umo˝liwiajàce rozwiàzywanie problemów

• poÊrednio u˝yteczne w ˝yciu pozaszkolnym

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

2 Wymagania edukacyjne

Proponowane wymagania edukacyjne zosta∏y przygotowane przez 
doÊwiadczonych nauczycieli przyrody. Stanowià one dok∏adny wykaz 
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, jakie uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu
poszczególnych dzia∏ów tematycznych w klasie VI. Wymagania ÊciÊle
okreÊlajà, jakà wiedzà, postawà i umiej´tnoÊciami musi wykazaç si´ uczeƒ,
aby móg∏ otrzymaç odpowiedni stopieƒ szkolny.

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

Tabela wymagaƒ

Stopnie szkolne

Stopieƒ dopuszczajàcy

Przyswojenie przez ucznia treÊci koniecznych 
pozwala na wystawienie mu stopnia dopuszczajà-
cego. Uczeƒ musi wówczas opanowaç wiadomoÊci
przewidziane w minimum programowym. Ma on
wprawdzie braki w podstawowych umiej´tno-
Êciach, 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´czni-
kiem 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 wia-
domoÊci oraz z powodzeniem bierze udzia∏ w kon-
kursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem
nauczyciela prowadzi te˝ w∏asne prace badawcze.
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Wymagania edukacyjne

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• potrafi wymieniç dziedziny zainteresowaƒ przyrodników 
• wymienia urzàdzenia, które umo˝liwiajà badanie przyrody 
• wyjaÊnia ró˝nice mi´dzy teorià geocentrycznà a heliocentrycznà 
• podaje daty zmian kalendarzowych pór roku 
• wskazuje na mapie wszystkie kontynenty i oceany wyst´pujàce na Ziemi 
• porównuje wielkoÊci obszarów zajmowanych przez làdy i oceany 
• wskazuje na mapie oceany, morza, wybrane wyspy i archipelagi
• podaje przyk∏ady naturalnych i kulturowych krajobrazów Ziemi 
• wyjaÊnia znaczenie lasów dla ˝ycia na Ziemi 

Uczeƒ:
• rozró˝nia na podstawie opisu komety, meteory i meteoryty, planety, gwiazdy 

i gwiazdozbiory 
• wyjaÊnia, jak jest zbudowany Uk∏ad S∏oneczny 
• wyjaÊnia rol´ sztucznych satelitów Ziemi w zdobywaniu informacji
• potrafi wyjaÊniç poj´cia: ruch obrotowy i ruch obiegowy Ziemi, noc, dzieƒ, doba
• wyjaÊnia poj´cia: siatka geograficzna, siatka kartograficzna
• wskazuje na globusie pó∏kule: wschodnià, zachodnià, pó∏nocnà i po∏udniowà
• potrafi odszukaç na mapie najwi´ksze wyspy, niziny, wy˝yny i góry Êwiata 
• odczytuje na mapie wysokoÊci najwy˝szych szczytów ka˝dego z kontynentów 
• wskazuje na mapie po∏o˝enie najwi´kszych kompleksów leÊnych, obszarów

trawiastych i ∏aƒcuchów górskich, Morza Âródziemnego oraz najwi´kszych
obszarów pustyƒ na Ziemi

• wymienia rodzaje pustyƒ i opisuje panujàce na nich warunki klimatyczne 
• podaje przyk∏ady upraw z basenu Morza Âródziemnego 

Uczeƒ:
• potrafi podaç przyk∏ady wykorzystania odkryç przyrodniczych oraz sposobów

badania kosmosu
• opisuje budow´ wszechÊwiata i teori´ jego powstania
• wymienia elementy budowy wn´trza Ziemi 
• podaje ogólnà charakterystyk´ wybranej planety Uk∏adu S∏onecznego 
• rozumie terminy: po∏udnik i równole˝nik
• wskazuje na globusie i mapie punkty o znanych wspó∏rz´dnych geograficznych
• wymienia i wskazuje na mapie strefy oÊwietlenia Ziemi oraz ich granice, 

a tak˝e rozpoznaje je na podstawie charakterystyki 
• wyjaÊnia, dlaczego wprowadza si´ strefy czasowe 
• rozró˝nia poj´cia: czas s∏oneczny, czas uniwersalny, czas Êrodkowoeuropejski 

i wschodnioeuropejski, rok kalendarzowy i przest´pny
• opisuje wybrany krajobraz Êwiata i podaje przyk∏ady przystosowania

organizmów do ˝ycia w nim

Uczeƒ:
• wymienia nazwiska co najmniej trzech uczonych oraz opisuje ich wk∏ad 

w poznawanie przyrody 
• charakteryzuje czynniki warunkujàce ˝ycie na Ziemi 
• potrafi scharakteryzowaç zjawisko powstawania pór roku
• wyjaÊnia wp∏yw nast´pstw ruchów obrotowego i obiegowego Ziemi na ˝ycie ludzi
• oblicza czas w krajach Europy na podstawie mapy stref czasowych 
• wyjaÊnia poj´cia: krajobraz strefowy i astrefowy oraz podaje ich przyk∏ady 
• uzasadnia wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka na przeobra˝enia krajobrazu naturalnego 
• uzasadnia wyst´powanie pi´ter roÊlinnoÊci w krajobrazie górskim 
• podaje przyczyny i konsekwencje wielkich podró˝y geograficznych
• potrafi wymieniç nazwiska wielkich odkrywców i ich podró˝e geograficzne 
• wskazuje na mapie tras´ wybranej podró˝y geograficznej 

Wymagania podstawowe

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 
ocen´ dostatecznà

Wymagania rozszerzajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ dobrà

Wymagania konieczne

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç

ocen´ dopuszczajàcà

KRAJOBRAZ

Szczegó∏owe wymagania edukacyjne

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà



Uczeƒ:
• uzasadnia wp∏yw rozwoju nauki na popraw´ ˝ycia ludzi 
• potrafi gromadziç i przetwarzaç informacje dotyczàce badania i eksploracji

kosmosu
• odczytuje wspó∏rz´dne geograficzne dowolnych punktów na Ziemi 
• oblicza ró˝nice czasu mi´dzy dowolnymi punktami na Ziemi 
• wyjaÊnia zale˝noÊç pomi´dzy strefà oÊwietlenia a typem krajobrazu
• potrafi oceniç wk∏ad Polaków w odkrycia geograficzne oraz ich udzia∏

w wyprawach wysokogórskich 

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ:
• rozró˝nia w najbli˝szym otoczeniu cia∏a fizyczne, substancje chemiczne, 

metale i niemetale 
• opisuje budow´ gazu
• rozró˝nia zjawiska: dyfuzji, spr´˝ania i rozpr´˝ania gazów 
• podaje przyk∏ady wykorzystania w∏aÊciwoÊci gazów w ˝yciu codziennym 
• odró˝nia przemiany fizyczne od reakcji chemicznych 
• wymienia czynnoÊci ˝yciowe organizmów oraz czynniki niezb´dne 

do ich przebiegu 
• potrafi wymieniç metody badania atmosfery ziemskiej 
• podaje przyk∏ady zjawisk zachodzàcych w atmosferze ziemskiej 
• potrafi podaç przyk∏ady wykorzystania si∏y wiatru 
• potrafi zaproponowaç sposoby zachowaƒ ludzi, które powodujà ograniczenie

emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery 
• wyjaÊnia, czym sà êród∏a Êwiat∏a oraz êród∏a dêwi´ku
• wymienia zastosowania zwierciade∏ i soczewek 
• podaje przyk∏ady zjawisk: odbicia, za∏amania i rozszczepienia Êwiat∏a bia∏ego
• wyjaÊnia, czym jest ha∏as i jak wp∏ywa na zdrowie cz∏owieka 
• wymienia wady wzroku i s∏uchu cz∏owieka 
• potrafi wymieniç zasady higieny narzàdów wzroku i s∏uchu

Uczeƒ:
• definiuje poj´cie materia
• rozpoznaje w swoim otoczeniu ró˝ne substancje chemiczne, okreÊla ich stan

skupienia i wybrane w∏aÊciwoÊci
• okreÊla rol´ Êwiat∏a w procesie fotosyntezy
• opisuje obieg tlenu i dwutlenku w´gla w przyrodzie
• wyjaÊnia, jaka jest rola warstwy ozonowej 
• potrafi wyjaÊniç, czym jest wiatr i podaç ró˝ne typy wiatrów 
• wskazuje na mapie poszczególne strefy klimatyczne
• wyjaÊnia, co to jest Êwiat∏o i uzasadnia jego prostoliniowe rozchodzenie si´
• ilustruje przebieg odbicia i za∏amania si´ Êwiat∏a
• wskazuje zastosowania zwierciade∏ i soczewek 
• rozpoznaje barwy podstawowe 
• opisuje rol´ barw w przyrodzie 
• wyjaÊnia, jak powstaje echo 
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega zjawisko echolokacji oraz podaç przyk∏ady 

jego wykorzystania 
• wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza
• proponuje sposoby zapobiegania lub ograniczania zanieczyszczeƒ powietrza 

w skali globalnej 

Uczeƒ:
• wyjaÊnia, co to jest uk∏ad okresowy pierwiastków 
• opisuje na podstawie ilustracji przebieg procesów fotosyntezy i oddychania u roÊlin 
• wyjaÊnia znaczenie procesu oddychania dla organizmów 
• wyjaÊnia przyczyn´ powstawania wiatrów i charakteryzuje jeden z nich
• wymienia czynniki wp∏ywajàce na wydzielenie stref klimatycznych 
• podaje charakterystyczne cechy klimatów w poszczególnych strefach 

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

Wymagania edukacyjne

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

POWIETRZE



• charakteryzuje klimaty: morski i kontynentalny 
• wyjaÊnia, dlaczego obserwowane przez nas cia∏a majà ró˝ne barwy 
• opisuje, jak rozchodzi si´ fala dêwi´kowa i od czego zale˝y jej pr´dkoÊç 
• wskazuje zmiany klimatyczne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza 
• rozpoznaje i nazywa elementy budowy oka i ucha

Uczeƒ:
• porównuje sk∏ad pierwiastków skorupy ziemskiej, atmosfery, wody w oceanie 

i ˝ywego organizmu 
• wyjaÊnia na podstawie drobinowej budowy gazu zjawiska dyfuzji, spr´˝ania 

i rozpr´˝ania
• porównuje oddychanie tlenowe z beztlenowym 
• wykazuje zale˝noÊç pomi´dzy si∏à grawitacji i w∏aÊciwoÊciami powietrza 

a warstwowà budowà atmosfery
• wyjaÊnia, jak powstajà ni˝ i wy˝ baryczny 
• analizuje cechy klimatów na podstawie diagramów i map klimatycznych 
• wyjaÊnia poj´cia: ultradêwi´ki, infradêwi´ki i nat´˝enie dêwi´ku
• opisuje, jak powstaje obraz widziany przez cz∏owieka 
• wyjaÊnia, w jaki sposób powstaje wra˝enie dêwi´ku

Uczeƒ: 
• dowodzi, ˝e drobiny gazu sà w nieustannym ruchu 
• wskazuje na podstawie analizy i porównania odpowiednich map, jaki typ 

roÊlinnoÊci jest charakterystyczny dla okreÊlonych stref klimatycznych 
• wykazuje zale˝noÊç pomi´dzy iloÊcià energii s∏onecznej docierajàcej do Ziemi,

temperaturà i g´stoÊcià powietrza a ciÊnieniem atmosferycznym 
• przewiduje skutki dalszego wzrostu efektu cieplarnianego i powi´kszania si´

dziury ozonowej 

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ: 
• wymienia w∏aÊciwoÊci cieczy 
• podaje przyk∏ady substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie 
• wymienia strefy ˝ycia w oceanie i podaje przyk∏ady wyst´pujàcych tam 

organizmów 
• potrafi wymieniç rodzaje wód s∏odkich 
• wyjaÊnia, co to jest wszechocean 
• wymienia nazwy oceanów wyst´pujàcych na kuli ziemskiej
• wskazuje êród∏a czystej wody
• rozró˝nia rodzaje Êcieków 
• wymienia sposoby oczyszczania Êcieków w rejonie miejsca swojego 

zamieszkania
• opisuje skutki katastrof morskich dla Êrodowiska ˝ycia organizmów 
• wymienia przyk∏ady roztworów wyst´pujàcych w przyrodzie 

Uczeƒ: 
• opisuje drobinowà budow´ cieczy
• wyjaÊnia, co to jest powierzchnia swobodna cieczy 
• definiuje poj´cia: roztwór, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona 
• okreÊla sk∏adniki podanych roztworów
• wyjaÊnia na podstawie drobinowej budowy zjawisko rozpuszczania substancji

w cieczach 
• porównuje ukszta∏towanie ró˝nych wybrze˝y morskich i podaje ich przyk∏ady 
• wyjaÊnia, jak powstaje rafa koralowa i jakie panujà na niej warunki ˝ycia 

organizmów
• potrafi wyjaÊniç, co to jest dorzecze, ujÊcie lejkowe i deltowe rzeki
• wskazuje na mapie wszystkie oceany, wybrane morza Êródlàdowe 

i przybrze˝ne oraz najwi´ksze rzeki i jeziora na Ziemi 
• wyjaÊnia, na czym polega oczyszczanie mechaniczne, chemiczne i biologiczne

Êcieków 

Wymagania edukacyjne

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

WODA

Wymagania konieczne

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç

ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 
ocen´ dostatecznà



Wymagania edukacyjne

Uczeƒ: 
• potrafi scharakteryzowaç na podstawie oddzia∏ywania mi´dzyczàsteczkowego

wybrane w∏aÊciwoÊci cieczy 
• wyjaÊnia na podstawie drobinowej budowy cieczy zjawiska: ciÊnienia cieczy, 

dyfuzji w cieczy oraz wp∏yw temperatury na jej przebieg 
• porównuje dyfuzj´ cieczy z dyfuzjà gazów 
• opisuje ukszta∏towanie dna oceanicznego 
• wymienia czynniki powodujàce ruch wody oceanicznej 
• wyjaÊnia poj´cia: falowanie, pràd morski, przyp∏yw i odp∏yw
• wskazuje na mapie Wielkà Raf´ Koralowà 
• opisuje na przyk∏adzie wielkiej rzeki lub jeziora panujàce w nich 

warunki i podaje przyk∏ady ˝yjàcych tam organizmów 
• wyjaÊnia poj´cie st´˝enie roztworu 
• wymienia odczyny roztworów, podaje przyk∏ady roztworów kwaÊnych, 

oboj´tnych i zasadowych 

Uczeƒ: 
• ocenia znaczenie mórz i oceanów dla gospodarki cz∏owieka
• rozró˝nia typy jezior i wskazuje na mapie ich przyk∏ady 
• charakteryzuje poszczególne strefy ˝ycia organizmów w oceanie 

z uwzgl´dnieniem temperatury, oÊwietlenia i ciÊnienia 
• wyjaÊnia na podstawie doÊwiadczenia zjawisko przenikania wody przez b∏ony

komórkowe organizmów 
• rozpoznaje odczyn roztworu na podstawie doÊwiadczenia z u˝yciem wskaênika 
• omawia znaczenie gospodarcze i przyrodnicze najwi´kszych rzek i jezior Êwiata

Uczeƒ: 
• dowodzi na podstawie przyk∏adów z otoczenia i wyników doÊwiadczenia, 

˝e drobiny budujàce ciecz sà w nieustannym ruchu
• dowodzi w oparciu o wynik doÊwiadczenia, ˝e ciÊnienie w cieczy zale˝y 

od g∏´bokoÊci 
• porównuje st´˝enia roztworów
• wyjaÊnia zale˝noÊci mi´dzy dost´pnoÊcià i jakoÊcià wody a ˝yciem 

mieszkaƒców Ziemi 
• wykazuje zale˝noÊci mi´dzy w∏aÊciwoÊciami roztworów (st´˝enie, odczyn) 

a przystosowaniem ˝yjàcych w nich organizmów 

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ: 
• wymienia w∏aÊciwoÊci cia∏a sta∏ego 
• potrafi rozró˝niç cia∏a sta∏e kruche, plastyczne i spr´˝yste
• dokonuje pomiaru masy cia∏a na szkolnej wadze technicznej 
• wyjaÊnia, czym ró˝nià si´ metale szlachetne od nieszlachetnych 
• podaje przyk∏ady zjawisk elektrycznych i magnetycznych z ˝ycia codziennego

i obserwacji przyrody 
• wyjaÊnia, jakie substancje uwa˝a si´ za przewodniki i izolatory oraz podaje ich

przyk∏ady
• wskazuje urzàdzenia, w których wykorzystano przep∏yw pràdu elektrycznego,

elektromagnesy lub magnesy
• wymienia rodzaje surowców wydobywanych na Êwiecie
• potrafi wymieniç rodzaje ska∏ wyst´pujàcych na Ziemi 
• opisuje przyczyny zanieczyszczenia gleb na Êwiecie i wskazuje dzia∏ania 

zmierzajàce do ich ochrony
• proponuje co najmniej trzy zasady bezpiecznego korzystania z urzàdzeƒ 

elektrycznych 

Uczeƒ: 
• opisuje budow´ drobinowà cia∏a sta∏ego
• wykazuje doÊwiadczalnie sta∏oÊç obj´toÊci cia∏a sta∏ego
• wyjaÊnia, co oznaczajà terminy: topnienie, krzepni´cie i temperatura topnienia

Wymagania konieczne

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç

ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania rozszerzajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ dobrà

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

Wymagania podstawowe

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 
ocen´ dostatecznà

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà

SKA¸Y I GLEBY



Wymagania edukacyjne

• podaje przyk∏ady praktycznego zastosowania w∏aÊciwoÊci cia∏ sta∏ych 
• wyjaÊnia, co to jest masa i podaje jednostki masy 
• potrafi obliczyç mas´ cia∏a, stosujàc odpowiednie jednostki i ich pochodne 
• wyjaÊnia, na czym polega wa˝enie
• podaje przyk∏ady wykorzystania metali i ich stopów 

oraz wybranych niemetali 
• wyjaÊnia, czym sà magnesy, pole i bieguny magnetyczne 
• opisuje, co to jest ska∏a 
• uzasadnia, dlaczego nale˝y zmniejszaç wydobycie surowców mineralnych 
• potrafi zaproponowaç dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia wydobycia 

surowców mineralnych
• wyjaÊnia, czym sà skamienia∏oÊci, w jaki sposób powstawa∏y i jakie jest ich 

znaczenie dla badaƒ przesz∏oÊci Ziemi

Uczeƒ: 
• wyjaÊnia na podstawie drobinowej budowy cia∏a zjawiska rozszerzalnoÊci 

temperaturowej oraz topnienia 
• potrafi wyjaÊniç, czym jest ci´˝ar cia∏a i od czego zale˝y jego wielkoÊç 
• opisuje na podstawie ilustracji budow´ atomu 
• wymienia czàstki elementarne i okreÊla rodzaj ich ∏adunku 
• wyjaÊnia, jak oddzia∏ujà na siebie ∏adunki elektryczne 

oraz bieguny magnetyczne
• objaÊnia model przep∏ywu pràdu elektrycznego 
• opisuje, w jaki sposób powsta∏y na Ziemi ska∏y magmowe, osadowe 

i przeobra˝one 
• wymienia dziedziny naukowe zajmujàce si´ badaniem omawianych zagadnieƒ
• potrafi wymieniç gleby wyst´pujàce w poszczególnych strefach 

klimatycznych i wskazaç je na mapie
• opisuje w oparciu o ilustracj´, jak zmienia∏o si´ rozmieszczenie kontynentów 

na kuli ziemskiej

Uczeƒ: 
• oblicza ci´˝ar dowolnego cia∏a na Ziemi o znanej masie 
• wyjaÊnia w oparciu o znajomoÊç budowy atomu oraz doÊwiadczenia zjawisko

elektryzowania si´ cia∏ 
• charakteryzuje poszczególne rodzaje surowców 
• wyjaÊnia przyczyny zró˝nicowania gleb wyst´pujàcych na Ziemi
• podaje przyk∏ady upraw charakterystycznych dla poszczególnych gleb
• rozró˝nia na podstawie opisu lub bezpoÊredniej obserwacji rodzaje ska∏ 

i podaje ich charakterystyk´ 
• wyjaÊnia przyczyny zmian, które zasz∏y w dziejach ˝ycia na Ziemi
• ocenia wk∏ad pracy paleontologów w poznawanie dziejów ˝ycia na Ziemi

Uczeƒ: 
• uzasadnia zale˝noÊç ci´˝aru cia∏a od jego masy i si∏y grawitacji 
• opisuje, jak dzia∏a kompas 
• wyjaÊnia, czym ró˝nià si´ bieguny magnetyczne i geograficzne Ziemi 
• potrafi gromadziç i przetwarzaç informacje dotyczàce jednego z zagadnieƒ: 

miejsce Polski w Êwiatowym wydobyciu i przetwarzaniu surowców, produkcji
energii elektrycznej lub produkcji rolnej

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ: 
• podaje w oparciu o atlasy lub przewodniki po dwie nazwy gatunkowe roÊlin

i zwierzàt wyst´pujàcych w najbli˝szej okolicy 
• charakteryzuje Êrodowiska ˝ycia p∏azów, gadów i ssaków 
• rozró˝nia zwierz´ta sta∏ocieplne i zmiennocieplne 
• rozpoznaje p∏azy, gady i ssaki
• rozpoznaje na okazie naturalnym lub na ilustracji elementy budowy roÊliny
• wyjaÊnia poj´cia: ∏aƒcuch pokarmowy, producenci, konsumenci i reducenci

Wymagania konieczne

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç

ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà

Wymagania rozszerzajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ dobrà

ORGANIZMY



Wymagania edukacyjne

Uczeƒ: 
• wyjaÊnia, czym zajmuje si´ systematyka 
• potrafi wyjaÊniç pochodzenie nazw: roÊliny nasienne, nagonasienne, 

okrytonasienne 
• podaje przyk∏ady zwierzàt zmiennocieplnych i sta∏ocieplnych, jajorodnych, 

jajo˝yworodnych i ˝yworodnych
• wyjaÊnia na podstawie ilustracji odpowiedniego zwierz´cia, jak zbudowany jest

p∏az, gad i ssak
• rozró˝nia rz´dy gadów (˝ó∏wie, jaszczurki, w´˝e, krokodyle) i podaje 

ich przyk∏ady
• uzasadnia mo˝liwoÊç ˝ycia ssaków w ró˝nych strefach klimatycznych 
• potrafi utworzyç ∏aƒcuch pokarmowy z podanych organizmów 
• przedstawia obraz warunków ˝ycia na Ziemi w erze mezozoicznej oraz podaje

przyk∏ady gadów ˝yjàcych w tamtym czasie

Uczeƒ: 
• wymienia charakterystyczne cechy organizmów nale˝àcych do królestw roÊlin,

zwierzàt i grzybów 
• porównuje charakterystyczne cechy oraz sposoby rozmna˝ania si´ roÊlin 

nagonasiennych i okrytonasiennych 
• opisuje cykl ˝yciowy ˝aby
• potrafi opisaç rozmna˝anie i rozwój gadów 
• podaje przyk∏ady ssaków nale˝àcych do ró˝nych grup systematycznych 

oraz Êrodowisk ˝ycia 
• wyjaÊnia, na czym polegajà: komensalizm, mutualizm i protokooperacja 

oraz podaje ich przyk∏ady 
• wyjaÊnia na przyk∏adach ró˝nice pomi´dzy drapie˝nictwem, paso˝ytnictwem

a konkurencjà mi´dzygatunkowà 

Uczeƒ: 
• wymienia jednostki systematyczne stosowane w Êwiecie roÊlin i zwierzàt 
• oznacza na podstawie klucza wybrany gatunek roÊliny lub zwierz´cia
• uzasadnia przystosowanie ˝aby do ˝ycia w dwóch Êrodowiskach w oparciu

o znajomoÊç jej budowy i cyklu ˝ycia 
• wymienia przystosowania gadów do làdowego trybu ˝ycia 
• wyjaÊnia, co to jest sta∏o- i zmiennocieplnoÊç oraz porównuje tryb ˝ycia zwierzàt

sta∏ocieplnych z trybem ˝ycia zmiennocieplnych 
• uzasadnia na podstawie ró˝nic w rozwoju p∏odowym przynale˝noÊç ssaków 

do stekowców, torbaczy lub ∏o˝yskowców i podaje ich przyk∏ady 

Uczeƒ: 
• opisuje w oparciu o wiedz´ z lekcji i ˝ycia codziennego rol´ i znaczenie 

p∏azów i gadów w przyrodzie
• potrafi pozyskiwaç i przetwarzaç informacje dotyczàce jednego z zagadnieƒ: 

historia rozwoju roÊlin lub historia rozwoju zwierzàt na Ziemi
• potrafi zaproponowaç na podstawie poznanych teorii w∏asnà interpretacj´ 

przyczyn wygini´cia dinozaurów 

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ: 
• rozpoznaje na podstawie ilustracji elementy budowy uk∏adów: nerwowego, 

wydalniczego i krwionoÊnego 
• wymienia czynnoÊci organizmu, które przebiegajà 

z udzia∏em uk∏adu nerwowego 
• wskazuje na sobie po∏o˝enie serca oraz miejsc, w których jest mo˝liwe 

zbadanie t´tna 
• wymienia substancje od˝ywcze niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania 

organizmu i pokarmy, które je zawierajà
• wyjaÊnia wp∏yw rodziny na rozwój cz∏owieka 
• rozró˝nia na podstawie opisu lub ilustracji odmiany ludzkie 

Wymagania rozszerzajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ dobrà

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

Wymagania konieczne

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç

ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania podstawowe

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 
ocen´ dostatecznà

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà

CZ¸OWIEK



Wymagania edukacyjne

• wyjaÊnia, co oznacza okreÊlenie „zdrowy cz∏owiek” 
• potrafi podaç numery telefonów alarmowych s∏u˝b ratunkowych
• identyfikuje przedmioty znajdujàce si´ w apteczce pierwszej pomocy 

Uczeƒ: 
• opisuje budow´ serca, t´tnic i ˝y∏ 
• wymienia substancje wydalane z organizmu oraz drogi ich wydalania
• potrafi zaproponowaç ogólne wskazania dla diet uwzgl´dniajàce zró˝nicowane

zapotrzebowanie ludzi na poszczególne sk∏adniki od˝ywcze i wartoÊç 
energetycznà

• wymienia etapy rozwoju cz∏owieka i podaje krótkà charakterystyk´ ka˝dego
z nich

• rozró˝nia na podstawie podanych cech dojrza∏oÊç biologicznà, psychicznà 
i spo∏ecznà 

• wymienia najcz´Êciej spotykane choroby cywilizacyjne, wyjaÊnia ich przyczyny
i skutki 

• potrafi wymieniç najgroêniejsze choroby zakaêne i wyjaÊnia, 
co to jest epidemia 

• wskazuje, jakiej pomocy nale˝y udzieliç poszkodowanemu w przypadku 
st∏uczenia, skr´cenia stawów, z∏amania koÊci, zranienia i omdlenia 

Uczeƒ: 
• wyjaÊnia, co to jest mocz i jakie znaczenie w diagnostyce chorób ma jego 

badanie 
• omawia rol´ wody, witamin, cukrów, bia∏ek i t∏uszczów w organizmie cz∏owieka 
• wyjaÊnia, czym sà makro- i mikroelementy oraz jak ich niedobór lub nadmiar

wp∏ywa na zdrowie cz∏owieka 
• potrafi zaproponowaç zachowania, które wp∏ywajà na prawid∏owà prac´ uk∏adu

nerwowego, krwionoÊnego i wydalniczego
• charakteryzuje cz∏owieka w pe∏ni dojrza∏ego 
• wymienia najwi´ksze religie oraz najbardziej rozpowszechnione j´zyki Êwiata

i podaje przyk∏ady paƒstw, w których ludzie si´ nimi pos∏ugujà 
• wskazuje na mapie Êwiata obszary o najwi´kszym i najmniejszym zaludnieniu 
• potrafi zademonstrowaç udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy  

Uczeƒ: 
• opisuje, w jaki sposób sà odbierane, przesy∏ane i analizowane 

impulsy nerwowe 
• wyjaÊnia, jakà rol´ pe∏ni krew i jej sk∏adniki w organizmie cz∏owieka 
• potrafi wyjaÊniç, jakà rol´ pe∏ni wydalanie w prawid∏owym funkcjonowaniu 

organizmu 
• porównuje korzystajàc z dost´pnych danych wartoÊci energetyczne 

najcz´Êciej spo˝ywanych pokarmów 
• wyjaÊnia przyczyny nierównomiernego zaludnienia Ziemi oraz zró˝nicowanego

przyrostu naturalnego na Êwiecie 
• wyjaÊnia przyczyn´ wyst´powania obszarów kl´ski g∏odu na Êwiecie i wskazuje

je na mapie 

Uczeƒ: 
• potrafi zaproponowaç sposoby przeciwdzia∏ania chorobom cywilizacyjnym, 

spo∏ecznym oraz zakaênym 
• potrafi pozyskiwaç i przetwarzaç informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci organizacji

humanitarnych na Êwiecie 

Korzystajàc z pomocy nauczyciela, uczeƒ: 
• rozró˝nia ekosystemy naturalne i sztuczne 
• wyjaÊnia, na czym polega ochrona przyrody 
• potrafi wyjaÊniç, na czym polega akcja „Sprzàtanie Âwiata” 
• wymienia powody ochrony przyrody 

Wymagania rozszerzajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ dobrà

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

Wymagania konieczne

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç

ocen´ dopuszczajàcà

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà

Wymagania podstawowe

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 
ocen´ dostatecznà

OCHRONA ÂRODOWISKA



Wymagania edukacyjne

Uczeƒ: 
• wyjaÊnia, czym zajmujà si´: ekologia i ochrona Êrodowiska
• definiuje poj´cia: biotop, biocenoza i ekosystem
• wyjaÊnia na przyk∏adzie wybranej biocenozy, jakie zale˝noÊci wyst´pujà 

mi´dzy organizmami ˝ywymi 
• wymienia przyk∏ady organizmów roÊlinnych i zwierz´cych ˝yjàcych 

w omawianych parkach narodowych Êwiata 
• potrafi wymieniç nazwy co najmniej dwóch organizacji zajmujàcych si´ 

ochronà przyrody w Polsce lub na Êwiecie 

Uczeƒ: 
• podaje charakterystyk´ wybranych obszarów obj´tych ochronà w Polsce 

i na Êwiecie 
• potrafi podaç krótkie charakterystyki dowolnych organizacji ekologicznych 

i organizacji ochrony przyrody 
• wskazuje na mapie po∏o˝enie najwi´kszych parków narodowych Ameryki 

Pó∏nocnej i Po∏udniowej, Afryki i Europy 
• wyjaÊnia, czym jest rafa koralowa i jakie jest jej znaczenie dla zachowania 

ró˝norodnoÊci gatunkowej 

Uczeƒ: 
• opisuje zale˝noÊci mi´dzy organizmami a Êrodowiskiem ich ˝ycia 

na przyk∏adzie dowolnego ekosystemu na Ziemi 
• potrafi scharakteryzowaç biocenoz´ i biotop wybranego ekosystemu 
• rozpoznaje obiekty przyrody nieo˝ywionej oraz przyk∏ady organizmów roÊlinnych

i zwierz´cych ˝yjàcych w omawianych parkach

Uczeƒ: 
• uzasadnia celowoÊç zachowania naturalnej przyrody na Ziemi
• wyjaÊnia celowoÊç tworzenia parków narodowych w ró˝nych rejonach Êwiata
• potrafi poszukiwaç w ró˝nych êród∏ach informacji o innych parkach narodowych

Êwiata oraz publicznie je zaprezentowaç

Wymagania dope∏niajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ bardzo dobrà

Wymagania wykraczajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ celujàcà

Wymagania rozszerzajàce

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 

ocen´ dobrà

Wymagania podstawowe

Spe∏nienie wymagaƒ 
pozwala wystawiç 
ocen´ dostatecznà

Wymagania edukacyjne opracowa∏ doÊwiadczony nauczyciel przyrody:
Danuta Kamiƒska


