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                Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody  

                w Szkole Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy 

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody opracowano w oparciu o: 

1. Podstawę programową z przyrody –II etap kształcenia 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ocenia-

nia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 1534)  

3. Statut i ZWO. 

4. Program nauczania przyrody wydawnictwa  Nowa Era  "TAJEMNICE PRZYRODY" autor-

stwa Jolanty Golanko. 

 

Przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości, 

- umiejętności, 

- postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Cele ogólne oceniania: 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomo-

ści i umiejętności w stosunku do wymagań podstawy programowej, 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z przyrody i postępach 

w tym zakresie, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu przyrodniczym,  

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

- monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powi-

nien się dalej uczyć,  

- przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka, 

- dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 
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Formy aktywności podlegające ocenie: 

a) dłuższe wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź 

na określony temat,  umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. Przy odpo-

wiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lek-

cji powtórzeniowych- z całego działu. 

b) wypowiedzi pisemne: 

1. kartkówki 10 min. obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcze-

śniej zapowiedziane, ale mogą). 

2. sprawdziany podsumowujące poszczególne działy 30-45 min. (sam sprawdzian oraz je-

go formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej). 

3. sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne). 

c) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca 

w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń).            

Będą oceniane za pomocą plusów zapisanych w dzienniku, które zostaną następnie przeli-

czone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi trzy plusy, gdy ich nie 

osiągnie na koniec semestru zostaną zamienione odpowiednio przy dwóch  plusach na oce-

nę dobrą, a przy jednym na dostateczną, chyba ze uczeń nie wyrazi takiej woli. W przypad-

ku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą. 

Przy braku zaangażowania na zajęciach otrzymuje minusy, trzeci w semestrze powoduje 

wystawienie oceny niedostatecznej. 

d) umiejętności doskonalone w domu (praca domowa). 

Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry –dobry -dostateczny-dopuszczający. Brak 

pracy domowej oceniane będzie oceną niedostateczną. 

e) zeszyt przedmiotowy – sprawdzamy przynajmniej jeden raz w roku. 

Przy ocenie bierze się pod uwagę staranność i systematyczność, poprawność rzeczową, notatki.  

f) Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń odnotowane jest jako nieprzygotowanie. 

g) zeszyt ćwiczeń sprawdzamy przynajmniej raz w ciągu semestru biorąc pod uwagę staran-

ność, systematyczność i poprawność rzeczową.  

h) prace dodatkowe (samodzielne opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, 

plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory, referaty i inne) w skali celujący-bardzo do-

bry-dobry- dostateczny lub za pomocą plusów analogicznie jak za wkład pracy w przyswo-

jenie wiedzy. 
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Sposób oceniania: 

1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru uczeń powinien uzy-

skać przynajmniej pięć ocen cząstkowych (w tym co najmniej trzy z pracy pisemnej).  

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dosta-

teczny, dopuszczający, niedostateczny. 

3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny 

cyfrowe wg kryteriów: 

Ocena            Skala procentowa 

celująca               96 - 100% 

bardzo dobra               86% - 95% 

dobra              70% - 85% 

dostateczna               50% - 69% 

dopuszczająca               30% - 49% 

niedostateczna              poniżej 30% 

 

Oceny cząstkowe będą przeliczane według następującej skali wagowej 

Kategoria ocen Waga 

Sprawdzian, Test 6 

Kartkówka: 

A. 1 temat lekcyjny 

B. 2 tematy lekcyjne 

C. 3 tematy lekcyjne 

 

A.2 

B.3 

C.4 

Zadanie domowe 

A. Zeszyt ćwiczeń 

B. Zadania dodatkowe 

 

 

A.1 

B.2 

Projekt edukacyjny, prezentacja, doświadcze-

nia 

5 

Odpowiedź ustna 4 

Konkurs 

A. Szkolny 

B. Międzyszkolny (gminny) 

C. Powiatowy 

 

A.4 

B.5 

C.6 
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D. Wojewódzki D.9 

Praca w grupach, aktywność na lekcji, posta-

wa ( z uwzględnieniem systematycznego 

prowadzenia zeszytu) 

3 

Aktywność na lekcji  

(trzy plusy lub trzy minusy) 

3 

 

Przelicznik średnich na oceny: 

0-1,5   niedostateczna 

1,51 – 2,50  dopuszczająca 

2,51 – 3,50  dostateczna 

3,51 – 4,50  dobra 

4,51 – 5,50  bardzo dobra 

powyżej 5,51 celująca 

 

Aby obliczyć średnią ważoną należy dodać do siebie sumy ocen o danej wadze pomnożone 
przez tę wagę i podzielić przez sumę iloczynów wagi i ocen danej wagi. 

  Wzór : 

 
Tak obliczymy średnią ucznia z ocenami wagi 1: 3, 4 i 4, oraz wagi 2: 5, 3, 4 i 5: 

 

 
 

4. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni. 

5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji dwa razy w ciągu 

semestru  nieprzygotowanie do zajęć (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji 

powtórzeniowych) zaznaczane w dzienniku jako data nieprzygotowania, trzecie nieprzygo-

towanie powoduje wystawienie oceny niedostatecznej. 

6. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie analizy ocen cząstkowych w 

postaci średniej ważonej. 
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Zasady poprawiania ocen: 

 

1. Uczeń ma możliwość poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej wg zasad ustalonych w 

ZWO § 32: Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasy-

fikacyjnej – załącznik 4. 

2. Sprawdziany, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną  ma prawo poprawić w ciągu 

dwóch tygodni od ich zwrotu. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje 

się ocenę poprawioną.   

3. Uczeń może również poprawić inne oceny z wyjątkiem oceny bardzo dobrej, ale w 

uzgodnieniu z nauczycielem, po analizie jego dotychczasowej pracy. 

4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu  w ciągu tygo-

dnia od daty powrotu do szkoły. Termin ustala z nauczycielem. 

5. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel  

udzieli pomocy . 

6. Oceny uzyskane z kartkówek  nie podlegają poprawie.  

7. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym 

terminie, wówczas ma obowiązek uczynić to na najbliższej lekcji lub w terminie ustalo-

nym z nauczycielem. 

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznaje się uczniów z PZO. 

2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. 

3. Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki  otrzymują do wglądu uczniowie oraz 

rodzice. Uczeń otrzymuje swoją pracę do wglądu oraz zanosi ją do domu. Rodzic zapo-

znaje się z pracą i podpisuje ją. Następnie praca zwracana jest przez ucznia nauczycie-

lowi.   

4. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego. 

5. Nauczyciel na pierwszym zebraniu przedstawia rodzicom ZWO oraz PZO. O ocenach  

cząstkowych i klasyfikacyjnych  informuje się rodziców na zebraniach  udostępniając 
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zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami. Informacja o zagra-

żającej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana zgodnie z procedurą 

ZWO [ na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym RP]. 

 

Ewaluacja PZO. 

Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wspólnie z uczniami  dokona analizy funkcjonowania 

przedmiotowego systemu oceniania na lekcjach przyrody. 

Ewentualne zmiany w PZO będą obowiązywały od następnego roku szkolnego. 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:  

(nowa i stara podstawa programowa) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej lub jest lau-

reatem konkursu o zasięgu przynajmniej wojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej.  

- samodzielnie poszerza wiedzę wykraczającą poza podstawę programową, prezentuje 

swoje wiadomości i umiejętności posługując się terminologią przyrodniczą, 

- potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych, 

- jest inicjatorem rozwiązywania zadań problemowych 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,  

- potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, 

- bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym, 

- wykonuje dodatkowe zadania i polecenia 

- wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły 

i poza nią, 

- w pracach pisemnych osiąga od 96% do 100% punktów możliwych do zdobycia,  odpo-

wiada na dodatkowe pytania,  

- bierze udział w konkursach przyrodniczych na terenie szkoły i poza nią. 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 

  -     opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w  podstawie         

          programowej 
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- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w no-

wych sytuacjach 

- bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji 

- potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze 

-    wskazuje związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie 

   -    uczestniczy w  konkursach przyrodniczych 

- wykonuje prace i zadania dodatkowe 

- prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią przyrodniczą 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90 do 95% punktów moż-

liwych do zdobycia 

- zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w stopniu wyso-

kim 

- potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typo-

wych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela, 

- samodzielnie prowadzi obserwacje i proste doświadczenia 

- planuje, organizuje i ocenia własną pracę 

- potrafi pracować w zespole 

- w pracach pisemnych osiąga od 75 do 89%punktów. 

- prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy. 

  

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w stopniu 

      podstawowym 

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności, 

- samodzielnie wykonuje zadania wynikające z wymagań podstawy programowej 

- wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym, 

- w przypadku prac pisemnych osiąga od 60% do 74 % punktów. 

- Posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej w stopniu minimalnym , 

umożliwiającym kontynuację edukacji na wyższym poziomie nauczania  
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- wykonuje zadania wynikające z podstawy programowej pod kierunkiem nauczyciela, 

- z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia przyrodnicze 

- wiadomości przekazuje  nie używając terminologii przyrodniczej 

- w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 40% do 59% punktów. 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie spełnia warunków kryterialnych na ocenę dopuszczającą 

- za prace pisemne otrzymuje 39 do 0 % punktów. 
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   Warunki i tryb postępowania w przypadku dostosowania wymagań dla uczniów  

                                         o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany ,na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej ,a także publicznej i niepublicznej porad-

ni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych po-

trzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się , uniemożli- 

wiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-

go lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań może nastąpić na pod-

stawie tego orzeczenia. 

3. Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej przekazuje nauczycie-

lom uczącym wychowawca klasy[ § 11 ZWO ]. 

 

Uczniami szkół poza dziećmi zdrowymi są także dzieci z różnymi dysfunkcjami. Dysfunkcje te 

są przyczyną trudności szkolnych. Należą do nich: 

Ø Dysleksja: 

– zaburzenia funkcji percepcji słuchowej 

– zaburzenia funkcji percepcji wzrokowej 

– zaburzenia orientacji przestrzennej i lateralizacji 

– zaburzenia ruchowe i manualne 

Ø Mózgowe porażenie dziecięce 

Ø Upośledzenia umysłowe 

Ø Zespół nadpobudliwości ruchowej ADHD 

Uczniowie z tych grup należą do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Uczniowie z odchyleniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się  otrzymują z poradni opinie w sprawie  dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 

Ogólne metody dostosowania wymagań edukacyjnych 

 

1. Przygotowanie zadań na kartkówkach i sprawdzianach dostosowanych do  

możliwości ucznia.  

2. Wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału.  

3. W zależności od zaleceń przewaga odpowiedzi ustnych lub pisemnych. 
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4. Umożliwienie wielokrotnej poprawy oceny. 

5. Prace pisemne oceniane są pod kątem merytorycznym a błędy ortograficzne i jakość pi-

sma nie mają wpływu na ocenę. 

6. Zadania na sprawdzianach pisane są większą czcionką.  

7. Istnieje możliwość odczytania przez nauczyciela poleceń na sprawdzianach, kartków-

kach. 

8. Pisemne prace domowe może uczeń napisać na komputerze.  

9. Przy określaniu położenia danego obiektu na mapie uczeń zwalniany jest z podawania 

kierunków świata.  

10. Jeśli zajdzie konieczność wiedza będzie egzekwowana w formie wypowiedzi ustnej.  

11. W razie trudności z zaliczeniem materiału istnieje możliwość podziału go na mniejsze 

partie . 

12. Stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych w trakcie lekcji w celu łatwiejszego 

przyswajania wiedzy.  

13. Uczeń z trudnościami w czytaniu zwolniony jest z głośnego czytania na forum klasy . 

14. Wydłużenie czasu na wykonanie zadania na podstawie tekstu źródłowego  

15. Uczeń może pisać prace pismem drukowanym.  

16. Częste sprawdzanie zeszytów celem eliminacji zniekształcania informacji. 

17. Stosowanie wzmocnień pozytywnych: zachęt, pochwał oraz organizowanie sytuacji za-

pewniających przeżycie sukcesu celem zyskania przez ucznia wiary we własne siły.  

18. Uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela co pozwala na lepszą koncentrację i pomoc 

w razie trudności.  

19. Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych. 

 

Szczegółowe dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia:  

1) ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja)  

Zaburzenia funkcji słuchowo-językowych:  

- naukę nazw geograficznych, definicji , terminologii z dziedziny biologii chemii i fizyki, roz-

łożyć w czasie, często przypominać i utrwalać,  

- nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, przygotować wcześniej zapowiedzią, że uczeń 

będzie pytany,  
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- w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzać, czy uczeń przeczytał treść zadania i 

czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielać dodatkowych wskazówek,  

- w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na rozwiązanie zadań,  

- można też dać uczniowi do rozwiązania w domu podobne zadania.  
 

Objawy zaburzeń funkcji wzrokowo- przestrzennych, integracji percepcyjno – moto-

rycznej i lateralizacji:  

- uwzględniać trudności związane z czytaniem map, określaniem kierunków, interpretowaniem 

wykresów i schematów, przestawianiem cyfr, itp., 

- materiał sprawiający trudność dłużej utrwalać, dzielić na mniejsze porcje,  

- oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik zadania był błędny i odwrotnie – 

oceniać dobrze, jeśli wynik zadania jest prawidłowy, choćby strategia dojścia do niego była 

niezbyt jasna , gdyż uczniowie dyslektyczni często prezentują styl dochodzenia do rozwiązania 

niedostępny innym osobom, będący na wyższym poziomie kompetencji,  

Symptomy zburzeń funkcji biorących 
udział w procesie czytania i pisania 

Formy i metody, sposoby dostosowa-
nia wymagań edukacyjnych 

Objawy  zaburzeń funkcji słuchowo- 
językowych: 

· nieprawidłowe odczytywanie treści za-
dań 

· tekstowych 
· niepełne rozumienie treści zadań, pole-

ceń 
· problemy z zapamiętaniem reguł, defini-

cji 
· problemy z opanowaniem termi-

nologii (np. nazwy i symbole 
pierwiastków i związków che-
micznych, regionów geograficz-
nych), 

· naukę definicji, reguł, wzorów, symboli 
· chemicznych rozłożyć w czasie, często 

przypominać i utrwalać, 
· nie wyrywać do natychmiastowej od-

powiedzi, przygotować wcześniej za-
powiedzią, że uczeń będzie pytany, 

· w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych 
sprawdzać czy uczeń przeczytał treść zadania 
i prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby 
udzielać wskazówek, 

· w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość 
czasu na rozwiązywanie zadań, 

· dać wcześniej do domu podobne zadania. 

Objawy zaburzeń funkcji wzrokowo- 
przestrzennych, integracji percepcyj-

no- motorycznej i lateralizacji: 
 

· nieprawidłowe wykonywanie wykresów 
· niski poziom graficzny wykre-

sów i rysunków, notatek 
· trudności z orientacją na mapie, 
· trudności z orientacją w czasie i przestrze-

ni ( np. wyznaczanie kierunków świata) 

· materiał sprawiający trudności dłużej utrwalać, 
dzieli na mniejsze porcje, 

· oceniać tok rozumowania, nawet gdyby wynik 
zadania był błędny, 

· wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, 
angażujące jak najwięcej zmysłów, używać 
wielu pomocy dydaktycznych, urozmaicać pro-
ces nauczania, 

· zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i 
umiejętności tak, by ograniczyć ocenianie na 
podstawie pisemnych odpowiedzi ucznia, 

· przeprowadzać sprawdziany ustne z ławki, 
niekiedy odpytywać indywidualnie, 

· często oceniać prace domowe. 
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2) z odchyleniami rozwojowymi i o sprawności niższej od przeciętnej:  

- przerabianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, - pozostawianie 

więcej czasu na jego utrwalenie, - podawanie poleceń w prostszej formie, unikanie trudnych 

czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, - częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, - unikanie 

pytań problemowych, przekrojowych, - wolniejsze tempo pracy, - szerokie stosowanie zasady 

poglądowości, - w miarę możliwości odrębne instruowanie dzieci, - zadawanie do domu tyle, 

ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie,  

- częste pozytywne motywowanie ucznia. 

 
Lp. 

 
PROBLEM 

 
PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA 

 

1. 

Uczeń nie potrafi wskazać na ma-
pie ściennej obiektów odnalezio-
nych w atlasie (zmiana płaszczy-

zny przeniesienia). 

· nie pytać ucznia przy mapie tylko przy atlasie, 
najlepiej na siedząco 

· umożliwić podczas lekcji dojście do mapy ucz-
niom z dalszych ławek 
 

2. Kłopoty z czytaniem długiego 
tekstu. 

· angażujemy różne zmysły w odbiorze wiadomo-
ści, gestykulując, pokazując kształty, 

· wyróżnianie innym kolorem (inną czcionką) defi-
nicji i ważnych informacji do zapamiętania 

· skracać polecenia 
· jeśli to możliwe zastępować opis filmem lub pre-

zentacją multimedialną 
 

3. 
Trudności w rozumieniu dłuż-
szych wypowiedzi słownych i 

poleceń nauczyciela. 

· stosujemy naprzemienną aktywność /praca nau-
czyciela, praca ucznia – ćwiczenia w pisaniu, słu-
chaniu, pokaz / 

· wykorzystywanie zabawnych skojarzeń (podczas 
prezentacji materiału oraz robienia notatek) 

· notatka dwu – trzy zdaniowa 

4. Uczeń myli podobne znaki (np. 
źle odczytuje mapę). 

· dać więcej czasu 
· wykonać z uczniem ćwiczenia w samodzielnym 

rysowaniu znaków topograficznych 

· przypominać o sprawdzaniu poprawności odpo-
wiedzi 
 

5. 
Trudności w posługiwaniu się 

mapą i skalą.  
 

· zaczynamy od prostych przykładów np. rysunku 
ławki, zeszytu 

· wykorzystać mapę topograficzną najbliższej oko-
licy 
 

6. 
Trudności z czytaniem legend na 

mapie.  
 

· zabawa w skojarzenia (znak – opis naturalny) 

7. Zaburzona orientacja na mapie i 
w terenie. · zabawa w terenie z wykorzystaniem planu 
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8. 
Trudności z rozpoznawaniem i 

wskazywaniem kierunków stron 
świata. 

· stosowanie wierszyków, które ułatwiają zapamię-
tywanie treści np. Na Ekranie Siedzi Wrona 

· zaszyfrowane obrazki 

· zabawa z kierunkami 
 

9. Trudności z zapamiętywaniem 
terminologii. 

· wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, anga-
żujące jak najwięcej zmysłów (ruch, dotyk, 
wzrok, słuch), używać wielu pomocy dydaktycz-
nych, urozmaicać proces nauczania 

· w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie wspo-
magać, dawać więcej czasu na przypomnienie, 
wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie 
naprowadzać 

10. Trudności z rysowaniem profilu 
hipsometrycznego. 

· wykonać z uczniami model wzniesienia z plaste-
liny z zaznaczeniem poziomic i przeniesieniem 
ich na płaszczyznę 
 

11. 
Kłopoty z uczeniem pamięcio-
wym, np. wymienianie po kolei 

planet Układu Słonecznego. 

· uczyć metodą skojarzeń (np. Moja Wiecznie Za-
pracowana Mama Jutro Sama Usmaży Naleśniki- 
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, 
Uran, Neptun) 
 

12. Kłopoty z określaniem położenia 
geograficznego. 

· krojenie jabłek 
· rysowanie na globusach indukcyjnych 

 

13. 

Trudności z zapamiętywaniem 
dat, wydarzeń według chronologii 

i sekwencyjności. 
 

· zapamiętać np. wysokość szczytów jak numer 
telefonu 

14. Nieczytelne pismo. 

· dać uczniowi więcej czasu  na pisanie, zezwolić 
na odrabianie części prac domowych na kompute-
rze 
 

15. Trudności z koncentracją na lek-
cji. 

· uczeń nie powinien siedzieć w ostatnich ławkach 
· urozmaicać zajęcia poprzez stosowanie metod 

aktywizujących 

· stale obserwować ucznia i w razie potrzeby pobu-
dzać do działania 
 

16. 
Niskie poczucie własnej wartości 
spowodowane częstymi niepowo-

dzeniami. 

· stwarzać sytuacje, w których uczeń ma okazję 
otrzymania wzmocnienia (unikać tworzenia nie-
zdrowych przywilejów) 
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Dostosowanie wymagań edukacyjnych  z przyrody dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim. 

 

Ø Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę pro-

gramową, co ich sprawni rówieśnicy. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Stoso-

wane przez nauczyciela metody, formy i środki dydaktyczne muszą być adekwatne do in-

dywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. 

 

Ø Zaburzenia rozwojowe ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają cha-

rakter globalny i obejmują zarówno funkcje instrumentalne (percepcja, pamięć, uwaga, 

myślenie, mowa, sprawności motoryczne i manualne), jak i kierunkowe (motywacja ucze-

nia się, kontrola emocjonalna, potrzeba osiągnięć). Zaburzenia te mogą być przyczyną 

trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów 

realizowanych w szkole. 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

Ø uczenie  w indywidualnym tempie, wyznaczanie i osiąganie indywidualnych celów 

zgodnych z możliwościami ucznia, 

Ø stosowanie takich strategii pomocy uczniowi, które umożliwią mu zrozumienie istoty 

zdania lub zagadnienia. Służyć temu mogą odpowiednie metody pracy (problemowa, 

zadawania pytań, praktycznego działania czy oparta na przeżywaniu),środki dydak-

tyczne (modele, filmy, plansze, interaktywne wizualizacje itp.) oraz formy organizacyj-

ne (zwłaszcza praca w grupach), 

Ø wykonywanie eksperymentów i doświadczeń, które w edukacji uczniów  

z upośledzeniem umysłowym pełnią szczególną rolę, 

Ø ograniczenie instrukcji słownych na rzecz wprowadzania słowno-pokazowych, 

Ø ważne jest praktyczne oddziaływanie na sferę wielozmysłową – słowo podczas procesu 

nauczania schodzi na plan dalszy na rzecz zbierania doświadczeń i uczenia się przez 

pogląd i przeżywanie, 

Ø istotne jest również stosowanie wielu powtórzeń udzielanych instrukcji i stałe utrwala-

nie zapamiętanych treści, 

Ø stały nadzór, gdyż uczniowie szybciej się nużą, z chwilą występowania trudności łatwo 

rezygnują i mają tendencję do pozostawiania niedokończonej pracy, 
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Ø przywiązywanie wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, za-

chęty, nagrody,  

Ø nieustanne motywowanie do dalszych działań poprzez stosowanie różnego rodzaju 

wzmocnień, 

Ø okazywanie aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające 

na budowanie pozytywnego obrazu ucznia, 

Ø wzmacnianie procesu uczenia się przez stosowanie metod aktywizujących, 

Ø wdrażanie uczniów do samodzielności, 

Ø ważne jest również, aby uczniowie dostrzegali związek między wiedzą nabywaną pod-

czas zajęć a jej praktycznym wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codzien-

nego, 

Ø istotną sprawą jest motywowanie uczniów do pracy i systematyczne ocenianie efektów 

uczenia się. Nauczyciel musi zadbać o to, aby każdy uczeń miał szansę osiągnięcia 

sukcesu i budowania w sobie wiary we własne możliwości, 

Ø kontrolowanie postępów edukacyjnych uczniów powinno przybierać zróżnicowane 

formy, także zabawowe w postaci konkursów, gier dydaktycznych, itp.  

Ø w ocenianiu należy położyć nacisk na ocenę jako środek pozytywnego wzmacniania 

osiągnięć. 

 

Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne – załączniki 1,2,3. 

 

Wszystkie sprawy sporne nieujęte w PZO będą rozstrzygnięte zgodnie z ZWO  

i rozporządzeniem MEN. 
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Wymagania do działów – Tajemnice przyrody. Klasa 4 (nowa podstawa programowa)          
zał. 1 

Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.1, II.2, VI.1, VI.2 
wymienia składniki przy-
rody nieożywionej 
i ożywionej (A); podaje 
trzy przykłady wytworów 
działalności człowieka 
(A); wymienia zmysły 
człowieka (A); wymienia 
źródła informacji o przy-
rodzie (A); wyjaśnia, 
czym jest obserwacja, a 
czym doświadczenie (B); 
podaje nazwy przyrządów 
służących do prowadzenia 
obserwacji w terenie (A); 
podaje nazwy głównych 
kierunków geograficznych 
(A); odszukuje na planie 
lub mapie  wskazany 
obiekt (D) 
 
 

opisuje rolę poszczegól-
nych zmysłów w pozna-
waniu świata (B); przypo-
rządkowuje przyrząd do 
obserwowanego obiektu  
(C); wyjaśnia, co to jest 
widnokrąg (B); wyznacza 
kierunki geograficzne za 
pomocą kompasu  rysuje 
różę głównych 
i pośrednich kierunków 
geograficznych (B); roz-
poznaje obiekty w terenie 
przedstawione na planie i 
opisuje je za pomocą zna-
ków kartograficznych (C); 
określa położenie innych 
obiektów na mapie 
w stosunku do podanego 
obiektu (C); oblicza wy-
miary biurka w skali 
 1 : 10 (C); 

wymienia cechy ożywio-
nych składników przyrody 
(A); wyjaśnia znaczenie 
obserwacji w poznawaniu 
przyrody (B); opisuje eta-
py doświadczenia (A); 
podpisuje na schemacie 
poszczególne części mi-
kroskopu (C); opisuje spo-
sób wyznaczania kierunku 
geograficznego za pomocą 
gnomonu (C); opisuje bu-
dowę kompasu (A); wyja-
śnia zasadę tworzenia 
nazw kierunków pośred-
nich (B); oblicza rzeczy-
wiste wymiary przedmiotu 
przedstawionego w róż-
nych skalach (D); wyja-
śnia, na czym polega 
orientowanie mapy (B) 
 
 

planuje obserwację do-
wolnego obiektu lub orga-
nizmu w terenie (D); okre-
śla przeznaczenie po-
szczególnych części mi-
kroskopu (C); opisuje spo-
sób przygotowania obiektu 
do obserwacji mikrosko-
powej (B); porównuje spo-
soby wyznaczania kierun-
ków geograficznych za 
pomocą kompasu i gno-
monu (C) 
 
 

wyjaśnia, w jaki sposób 
zmiana jednego składnika 
przyrody może wpłynąć na 
pozostałe wybrane skład-
niki(B); planuje i prowadzi 
doświadczenie (D); wyja-
śnia, dlaczego do niektó-
rych doświadczeń należy 
używać dwóch zestawów 
(D); wymienia nazwy 
przyrządów służących do 
prowadzenia obserwacji 
(odległych obiektów, głę-
bin) (B); 
opisuje sposób wyznacza-
nia kierunku północnego 
za pomocą Gwiazdy Po-
larnej oraz innych obiek-
tów w otoczeniu (B) 
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Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

Dział 2. Poznajemy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: II.9, II.10, II.11, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, V.3  
wymienia stany skupienia, 
w których występują sub-
stancje (A);  
podaje przykłady ciał pla-
stycznych, kruchych i 
sprężystych  w swoim oto-
czeniu (C); podaje przy-
kłady występowania wody 
w różnych stanach skupie-
nia (B); odczytuje wska-
zania termometru (C); 
podaje nazwy przemian 
stanów skupienia wody 
(B); wymienia składniki 
pogody (A); rozpoznaje 
rodzaje opadów (C); wy-
mienia przyrządy służące 
do obserwacji meteorolo-
gicznych (A); odczytuje 
symbole umieszczone na 
mapie pogody (C); wyja-
śnia pojęcia: wschód Słoń-
ca, górowanie, zachód 
Słońca (B); wymienia daty 
rozpoczęcia kalendarzo-
wych pór roku (A); podaje 
przykłady zmian zacho-

podaje przykłady ciał sta-
łych, cieczy i gazów 
(C);wyjaśnia zasadę dzia-
łania termometru cieczo-
wego  (B); zapisuje tempe-
raturę dodatnią i ujemną 
(C); opisuje, w jakich wa-
runkach zachodzą topnie-
nie, krzepnięcie parowanie 
i skraplanie (A); wyjaśnia 
pojęcia: pogoda, upał, 
przymrozek, mróz (B); 
podaje nazwy osadów at-
mosferycznych (B); opisu-
je pozorną wędrówkę 
Słońca nad widnokręgiem, 
uwzględniając zmiany 
długości cienia (B); wyja-
śnia pojęcia: równonoc 
jesienna, równonoc wio-
senna, przesilenie letnie, 
przesilenie zimowe (B); 
opisuje cechy pogody 
w poszczególnych porach 
roku (B) 

wyjaśnia, popierając przy-
kładami, na czym polega 
zjawisko rozszerzalności 
cieplnej (B); wymienia 
czynniki wpływające na 
szybkość parowania (A); 
opisuje sposób powstawa-
nia chmur (B); wyjaśnia, 
czym jest ciśnienie atmos-
feryczne (B); wyjaśnia, jak 
powstaje wiatr (B); określa 
aktualne zachmurzenie 
(C); i przyporządkowuje 
trzech przyrządy do rodza-
jów obserwacji meteorolo-
gicznych (C); opisuje 
zmiany temperatury po-
wietrza w ciągu dnia w 
zależności od wysokości 
Słońca nad widnokręgiem  
(B); opisuje zmiany w 
pozornej wędrówce Słońca 
nad widnokręgiem 
w poszczególnych porach 
roku (B) 

klasyfikuje ciała stałe ze 
względu na właściwości 
(B); porównuje właściwo-
ści fizyczne ciał stałych, 
cieczy i gazów (C);  
podpisuje na mapie  kieru-
nek wiatru (C); wykazuje 
związek pomiędzy porą 
roku a występowaniem 
określonego rodzaju opa-
dów i osadów (D); opisuje 
zmiany długości cienia w 
ciągu dnia (B); porównuje 
wysokość Słońca nad wid-
nokręgiem w południe 
oraz długość cienia 
w poszczególnych porach 
roku (C) 

opisuje obieg wody 
w przyrodzie (B); wyja-
śnia różnice między opa-
dami a osadami atmosfe-
rycznymi (D); wymienia 
fenologiczne pory roku, 
czyli te, które wyróżnia się 
na podstawie fazy rozwoju 
roślinności (A) 



 
18

Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

dzących w przyrodzie 
ożywionej 
w poszczególnych porach 
roku (C) 
Dział 3. Poznajemy świat organizmów 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: I.4, IV.1, VI.6, VI.1, VI.7, VI.9 
opisuje trzy wybrane 
czynności życiowe organi-
zmów (B); wyjaśnia poję-
cia organizm jednokomór-
kowy, organizm wieloko-
mórkowy (B); wyjaśnia 
pojęcia: organizm samo-
żywny, organizm cudzo-
żywny (B); wymienia, na 
podstawie ilustracji, cha-
rakterystyczne cechy dra-
pieżników (B); układa 
łańcuch pokarmowy z po-
danych organizmów (C); 
wymienia korzyści płyną-
ce z uprawy roślin w domu 
i w ogrodzie (A); podaje 
przykłady zwierząt hodo-
wanych przez człowieka 
(B) 

wymienia czynności ży-
ciowe organizmów (A); 
podaje nazwy królestw 
organizmów (A); podaje 
przykłady organizmów 
roślinożernych i mięsożer-
nych (B); wyjaśnia, na 
czym polega wszystkożer-
ność (B); wyjaśnia, czym 
są zależności pokarmowe 
(B); podaje nazwy ogniw 
łańcucha pokarmowego 
(A); podaje przykłady dzi-
kich zwierząt żyjących w 
mieście (A) 

opisuje hierarchiczną bu-
dowę organizmów wielo-
komórkowych (B); charak-
teryzuje czynności życio-
we organizmów (C); opi-
suje cechy przedstawicieli 
poszczególnych królestw 
organizmów (B); przypo-
rządkowuje podane orga-
nizmy do grup troficznych 
(samożywne, cudzożywne) 
(B); wymienia cechy ro-
ślinożerców (B); wymienia 
przedstawicieli pasożytów 
(B); wyjaśnia, co to jest 
sieć pokarmowa (B); wy-
jaśnia, jakie znaczenie ma 
znajomość wymagań ży-
ciowych uprawianych ro-
ślin (B); wyjaśnia, dlacze-
go nie wszystkie zwierzęta 
możemy hodować w domu 
(B) 

opisuje sposób wytwarza-
nia pokarmu przez rośliny 
(B); określa rolę, jaką od-
grywają w przyrodzie 
zwierzęta odżywiające się 
szczątkami glebowymi 
(C); wyjaśnia, na czym 
polega pasożytnictwo (B); 
opisuje szkodliwość zwie-
rząt zamieszkujących na-
sze domy (przykłady) (C) 

uzasadnia potrzebę klasy-
fikacji organizmów (C); 
charakteryzuje wirusy (C); 
podaje przykłady pasożyt-
nictwa w świecie roślin, 
grzybów, bakterii 
i protistów (B); podaje 
przykłady obrony przed 
wrogami w świecie roślin 
i zwierząt (C); wymienia 
nazwy kilku roślin leczni-
czych uprawianych w do-
mu lub w ogrodzie (B) 
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Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, V.10  
wymienia składniki po-
karmowe (A); opisuje zna-
czenie wody dla organi-
zmu (B); wyjaśnia, dla-
czego należy dokładnie 
żuć pokarm (B); uzasadnia 
konieczność mycia rąk 
przed każdym posiłkiem 
(C); podpisuje na schema-
cie elementy szkieletu oraz 
narządy układów: pokar-
mowego, krwionośnego, 
oddechowego, nerwowe-
go, ruchu i rozrodczego 
(C); wymienia zasady hi-
gieny poznanych układów 
(A); na rysunku powska-
zuje narządy zmysłów (C); 
rozpoznaje na ilustracji 
komórki rozrodcze: męską 
i żeńską (C); wyjaśnia 
pojęcie zapłodnienie (B); 
podaje przykłady zmian w 
organizmie świadczących 
o rozpoczęciu okresu doj-
rzewania (A); podaje 
przykłady zmian w funk-

podaje przykłady produk-
tów spożywczych boga-
tych w białka, cukry, 
tłuszcze, witaminy (B); 
opisuje rolę poszczegól-
nych układów(B);  wy-
mienia trzy funkcje szkie-
letu (A); opisuje rolę po-
szczególnych narządów 
zmysłów (B) wyjaśnia 
pojęcie ciąża (B); wymie-
nia zmiany fizyczne za-
chodzące w okresie doj-
rzewania u dziewcząt 
i chłopców (B); omawia 
zasady higieny, których 
należy przestrzegać w 
okresie dojrzewania (B) 

opisuje rolę składników 
pokarmowych 
w organizmie (B); wyja-
śnia pojęcie trawienie  (B); 
opisuje drogę pokarmu 
w organizmie (B); propo-
nuje zestaw prostych ćwi-
czeń poprawiających 
funkcjonowanie układu 
krwionośnego (D); opisuje 
budowę poszczególnych 
narządów układu odde-
chowego, pokarmowego, 
krwionośnego, rozrodcze-
go, nerwowego oraz ukła-
du ruchu (B); rozróżnia 
rodzaje połączeń kości 
(C); podaje nazwy naj-
większych stawów wystę-
pujących w organizmie 
człowieka (A); wskazuje 
na planszy elementy bu-
dowy oka i ucha (C); opi-
suje zmiany psychiczne 
zachodzące w okresie doj-
rzewania (B) 

wyjaśnia rolę enzymów 
trawiennych (B); wska-
zuje narządy, w których 
zachodzi mechaniczne 
i chemiczne przekształ-
canie pokarmu (B); wy-
jaśnia, na czym polega 
współdziałanie ukła-
dów: pokarmowego, 
oddechowego 
i krwionośnego (C); 
opisuje wymianę gazo-
wą zachodzącą 
w płucach (B); wymie-
nia zadania mózgu (B); 
wyjaśnia, w jaki sposób 
układ nerwowy odbiera 
informacje z otoczenia 
(B); uzasadnia, że układ 
nerwowy koordynuje 
pracę wszystkich narzą-
dów zmysłów (D); opi-
suje rozwój nowego 
organizmu (B) 

opisuje rolę narządów 
wspomagających trawie-
nie (B); wymienia czynni-
ki, które mogą szkodliwie 
wpłynąć na funkcjonowa-
nie wątroby lub trzustki 
(A); charakteryzuje rolę 
poszczególnych składni-
ków krwi (B); wyjaśnia, 
dlaczego w okresie szkol-
nym należy szczególnie 
dbać o prawidłową posta-
wę (B);  
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Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

cjonowaniu skóry w okre-
sie dojrzewania (B) 
Dział 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: V.1, V.2, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10 
wymienia zasady zdrowe-
go stylu życia (A); wyja-
śnia, dlaczego ważna jest 
czystość rąk (B); 
wymienia drogi wnikania 
do organizmu człowieka 
drobnoustrojów chorobo-
twórczych (A); wymienia 
dwie zasady bezpieczeń-
stwa podczas zabaw na 
świeżym powietrzu (A); 
wymienia numery telefo-
nów alarmowych (A); 
wymienia zasady, których 
przestrzeganie pozwoli 
uniknąć chorób zakaźnych 
(B); podaje przykłady 
zjawisk pogodowych, któ-
re mogą stanowić zagro-
żenie (B); określa sposób 
postępowania po użądle-
niu (A); podaje przykłady 
środków czystości, które 
stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia (A); podaje przy-

podaje zasady prawidło-
wego odżywiania (A); 
wyjaśnia, dlaczego należy 
dbać o higienę skóry (B); 
podaje przykłady wypo-
czynku czynnego i bierne-
go (B); wymienia przy-
czyny chorób zakaźnych 
(A); opisuje przyczyny 
zatruć (B); opisuje zasady 
postępowania w czasie 
burzy (B); podaje przykła-
dy trujących roślin hodo-
wanych w domu (A); opi-
suje zasady udzielania 
pierwszej pomocy 
w przypadku skaleczeń 
i otarć (C); podaje przy-
kłady substancji, które 
mogą uzależniać (B); po-
daje przykłady sytuacji, w 
których należy zachować 
się asertywnie (C); prezen-
tuje właściwe zachowanie 
asertywne w wybranej 

wyjaśnia rolę aktywności 
fizycznej w zachowaniu 
zdrowia (B); opisuje spo-
sób pielęgnacji skóry ze 
szczególnym uwzględnie-
niem okresu dojrzewania 
(C); wyjaśnia, na czym 
polega higiena jamy ustnej 
(B); 
wyjaśnia, czym są szcze-
pionki (B); wymienia ob-
jawy zatruć pokarmowych 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem zatruć grzybami 
(B); uzasadnia celowość 
umieszczania symboli na 
opakowaniach substancji 
niebezpiecznych (C); wy-
jaśnia, na czym polega 
palenie bierne (B); wy-
mienia skutki przyjmowa-
nia narkotyków (B); uza-
sadnia konieczność za-
chowań asertywnych (D) 

wyjaśnia, czym jest zdro-
wy styl życia (B); opisuje 
skutki niewłaściwego od-
żywiania się (B); opisuje 
skutki niedoboru 
i nadmiernego spożycia 
poszczególnych składni-
ków pokarmowych (B); 
wyjaśnia, na czym polega 
higiena osobista (B); opi-
suje objawy wybranych 
chorób zakaźnych (B); 
charakteryzuje pasożyty 
wewnętrzne człowieka 
(C); wymienia drobnou-
stroje mogące wnikać do 
organizmu przez uszko-
dzoną skórę (B); opisuje 
sposób postępowania po 
ukąszeniu przez żmiję (B); 
opisuje zasady postępowa-
nia w przypadku oparzeń 
(C); podaje przykłady dzi-
ko rosnących roślin trują-
cych (D); wyjaśnia, czym 

wyjaśnia istotę działania 
szczepionek (B); wyjaśnia, 
dlaczego należy rozsądnie 
korzystać z kąpieli sło-
necznych i solariów (B); 
wymienia sposoby pomo-
cy osobom uzależnionym 
(B); podaje przykłady pro-
filaktyki chorób nowotwo-
rowych (B) 
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Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

najmniej dwa przykłady 
negatywnego wpływu dy-
mu tytoniowego i alkoholu 
na organizm człowieka 
(B); wyjaśnia, czym jest 
asertywność (B) 

sytuacji (C) jest uzależnienie (B);  

Dział 6. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VII.1, VII.2, 
VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8 
wyjaśnia pojęcie krajo-
braz (B); wymienia 
składniki, które należy 
uwzględnić, opisując kra-
jobraz (A); wymienia na-
zwy krajobrazów kultu-
rowych (A); rozpoznaje 
na ilustracji wzniesienia i 
zagłębienia (C); wymienia 
nazwy grup skał (A); po-
daje przykłady wód sło-
nych (B); wymienia trzy 
formy ochrony przyrody 
w Polsce (A); podaje 
przykłady ograniczeń 
obowiązujących na obsza-
rach chronionych (B); 
wyjaśnia, na czym polega 
ochrona ścisła (B) 

wyjaśnia, do czego odno-
szą się nazwy krajobrazów 
(B); podpisuje na rysunku 
elementy wzniesienia (C); 
podaje po jednym przy-
kładzie skał należących do 
poszczególnych grup (B); 
wyjaśnia, czym jest próch-
nica (B);wyjaśnia pojęcia: 
wody słodkie, wody słone 
(B); wymienia rodzaje 
wód powierzchniowych 
(A); podaje przykłady 
zmian w krajobrazach kul-
turowych (B); wyjaśnia 
czym są parki narodowe i 
pomniki przyrody (B); 
opisuje sposób zachowania 
się na obszarach chronio-
nych (B) 

rozpoznaje na zdjęciach 
rodzaje krajobrazów (C); 
opisuje cechy poszczegól-
nych krajobrazów kultu-
rowych (B); opisuje wklę-
słe formy terenu (B); opi-
suje budowę skał litych, 
zwięzłych i luźnych (C); 
na podstawie ilustracji 
rozróżnia rodzaje wód 
stojących i płynących (C); 
opisuje zmiany w krajo-
brazie najbliższej okolicy 
wynikające z rozwoju rol-
nictwa lub związane z 
rozwojem przemysłu (C); 
wyjaśnia cel ochrony przy-
rody (B); wyjaśnia czym 
są rezerwaty przyrody 
(B)wyjaśnia różnice mię-

klasyfikuje wzniesienia na 
podstawie ich wysokości 
(A); podpisuje na rysunku 
elementy doliny (B); opi-
suje proces powstawania i 
rolę gleby (B); opisuje, jak 
powstają bagna (B); cha-
rakteryzuje rodzaje wód 
płynących (B); podaje 
przykłady działalności 
człowieka w najbliższej 
okolicy, które prowadzą 
do przekształcenia krajo-
brazu (B); wyjaśnia po-
chodzenie nazwy swojej 
miejscowości lub osiedla 
(D); wskazuje różnice 
między parkiem narodo-
wym a parkiem krajobra-
zowym (C) 

wymienia nazwy: naj-
dłuższej rzeki, najwięk-
szego jeziora, najwięk-
szej głębi oceanicznej 
(A); podaje przykłady 
pozytywnego 
i negatywnego wpływu 
rzek na życie 
i gospodarkę człowieka 
(B); wyjaśnia, w jakich 
warunkach powstają lo-
dowce (B); podaje przy-
kłady występowania lo-
dowców na Ziemi (B)  
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Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

dzy ochroną ścisłą a 
ochroną czynną (B)  

Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie 
Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: VI.5, VI.7, VI.11, VI.8, VI.7, VI.6, VI.13, VI.10  
wymienia przystosowania 
ryb do życia w wodzie 
(A); opisuje schemat rzeki, 
wymieniając: źródło, bieg 
górny, środkowy, dolny, 
ujście (C); podpisuje, np. 
na schematycznym rysun-
ku, strefy życia w jeziorze 
(C); podaje przykłady or-
ganizmów żyjących w 
poszczególnych strefach 
jeziora (B); wymienia 
czynniki warunkujące ży-
cie na lądzie (A); opisuje 
przystosowania zwierząt 
do zmian temperatury (C); 
wpisuje na schemacie war-
stwy lasu (C); przyporząd-
kowuje po dwa gatunki 
organizmów do poszcze-
gólnych warstw lasu (C); 
opisuje zasady zachowania 
się w lesie (B); rozpoznaje 
na ilustracji dwa drzewa 
iglaste i dwa drzewa li-

opisuje, popierając przy-
kładami, przystosowania 
zwierząt do życia w wo-
dzie (C); opisuje, popie-
rając przykładami, przy-
stosowania roślin do 
ruchu wody (C); podaje 
nazwy organizmów ży-
jących w biegu górnym, 
środkowym i dolnym 
rzeki (B) podaje przy-
kłady roślin strefy przy-
brzeżnej jeziora (A); 
wskazuje przystosowa-
nia roślin do ochrony 
przed niekorzystną (zbyt 
niską lub zbyt wysoką) 
temperaturą (C); wymie-
nia nazwy przykłado-
wych organizmów żyją-
cych w poszczególnych 
warstwach lasu (B); po-
równuje wygląd igieł 
sosny i świerka (C); 
wymienia cechy łąki 

wymienia cechy, którymi 
różnią się poszczególne 
odcinki rzeki (B); opisuje 
przystosowania organi-
zmów żyjących w biegu 
górnym, środkowym 
i dolnym rzeki (C); cha-
rakteryzuje przystosowa-
nia roślinności strefy 
przybrzeżnej jeziora (B); 
charakteryzuje przystoso-
wania ptaków i ssaków do 
życia w strefie przybrzeż-
nej (C); charakteryzuje 
przystosowania roślin i 
zwierząt zabezpieczające 
przed utratą wody (C); 
opisuje sposoby wymiany 
gazowej u zwierząt lądo-
wych (C); opisuje wyma-
gania środowiskowe wy-
branych gatunków zwie-
rząt żyjących 
w poszczególnych war-
stwach lasu (C); porównu-

porównuje świat roślin i 
zwierząt w górnym, środ-
kowym i dolnym biegu 
rzeki (C); wyjaśnia pojęcie 
plankton (B); układa z 
poznanych organizmów 
łańcuch pokarmowy wy-
stępujący w jeziorze (C); 
charakteryzuje wymianę 
gazową u roślin (C); opi-
suje przystosowania roślin 
do wykorzystania światła 
(B); charakteryzuje po-
szczególne warstwy lasu, 
uwzględniając czynniki 
abiotyczne oraz rośliny i 
zwierzęta żyjące w tych 
warstwach (D);  
podaje przykłady drzew 
rosnących w lasach liścia-
stych, iglastych i miesza-
nych (B); przyporządko-
wuje nazwy gatunków 
roślin do charakterystycz-
nych barw łąki (C); uza-

opisuje przystosowania 
dwóch–trzech gatunków 
zwierząt lub roślin do 
życia w ekstremalnych 
warunkach lądowych 
(C); charakteryzuje bory, 
grądy, łęgi i buczyny (C); 
wyjaśnia, czym jest wal-
ka biologiczna (B); wy-
mienia korzyści 
i zagrożenia wynikające 
ze stosowania chemicz-
nych środków zwalczają-
cych szkodniki (B) 
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Wymagania konieczne 
(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 
Uczeń: 

Wymagania rozszerzają-
ce 

(ocena dobra). 
Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 
Uczeń: 

Wymagania wykraczają-
ce 

(ocena celująca). 
Uczeń: 

ściaste (C); wyjaśnia zna-
czenie łąki dla ludzi (B); 
wyjaśnia, dlaczego nie 
wolno wypalać traw (B); 
podaje nazwy zbóż upra-
wianych na polach (A); 
podaje przykłady warzyw 
uprawianych na polach 
(A); wymienia dwa szkod-
niki upraw polowych (A);  

(B); wymienia zwierzęta 
mieszkające na łące 
i żerujące na niej (A); 
opisuje sposoby wyko-
rzystywania roślin zbo-
żowych (B); uzupełnia 
brakujące ogniwa 
w łańcuchach pokarmo-
wych organizmów żyją-
cych na polu (C) 

je drzewa liściaste 
z iglastymi (C); rozpozna-
je rosnące w Polsce rośli-
ny iglaste i pospolite 
drzewa liściaste (B) roz-
poznaje pięć gatunków 
roślin występujących na 
łące (C); przedstawia, 
w formie łańcucha po-
karmowego, proste zależ-
ności pokarmowe między 
poznanymi organizmami 
żyjącymi na łące 
(C);wyjaśnia, czym różnią 
się zboża ozime i jare (B); 
wymienia sprzymierzeń-
ców człowieka w walce ze 
szkodnikami upraw polo-
wych (B) 
 

sadnia, że łąka jest środo-
wiskiem życia wielu zwie-
rząt (C); przykłady innych 
upraw niż zboża, warzy-
wa, drzewa i krzewy owo-
cowe, wskazując sposoby 
ich wykorzystywania (B); 
przedstawia zależności 
występujące na polu 
w formie co najmniej 
dwóch łańcuchów pokar-
mowych (C) 
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wymienia przykłady zaso-
bów przyrody (A); wymie-
nia dwa przykłady global-
nych skutków zanieczysz-
czeń środowiska (B); wy-
mienia nazwy gazów cie-
plarnianych (A); proponuje 
dwa sposoby ratowania 
ginących gatunków roślin i 
zwierząt (B) 

wyjaśnia pojęcia: zasoby 
przyrody, dziura ozonowa 
(B); podaje po dwa przy-
kłady zasobów odnawial-
nych i nieodnawialnych 
(B); wymienia przyczyny 
zanieczyszczeń środowiska 
(A); na podstawie schematu 
opisuje powstawanie efektu 
cieplarnianego (B); podaje 
przykłady negatywnego 
wpływu kwaśnych opadów 
na stan środowiska (B); 
podaje przykłady pamiątek 
z podróży (przedmiotów), 
których przywożenie jest 
zabronione (B) 

charakteryzuje wyczerpy-
walne i niewyczerpywalne 
zasoby przyrody (B); wyja-
śnia, dlaczego zanieczysz-
czenia powietrza należą do 
szczególnie niebezpiecz-
nych (B); wymienia czyn-
niki wpływające na wzrost 
ilości gazów cieplarnianych 
w atmosferze (A); podaje 
przykłady działań na rzecz 
ochrony przyrody prowa-
dzonych przez organizacje 
międzynarodowe (A) 

wyjaśnia, podając przykła-
dy, czym są odnawialne 
i nieodnawialne zasoby 
przyrody (B); opisuje rolę 
warstwy ozonowej (B); 
opisuje skutki wzrostu ilo-
ści gazów cieplarnianych 
dla środowiska przyrodni-
czego (B); podaje sposoby 
zapobiegania kwaśnym 
opadom (B); podaje przy-
kłady zadań z zakresu 
ochrony przyrody wymaga-
jących międzynarodowej 
współpracy (A); podaje 
przykłady międzynarodo-
wych konwencji na rzecz 
ochrony przyrody (A) 

podaje przykłady wpływu 
zanieczyszczeń środowiska 
na zdrowie i życie ludzi 
w Polsce i na świecie (A) 

 


