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1. Lekcja 
organizacyjna. W jaki 
sposób b´dziemy 
pracowaç na 
lekcjach przyrody?

okreÊla, za co mo˝e uzyskaç ocen´ na lekcjach przyrody; wymienia mo˝liwoÊci poprawy oceny niedostatecznej; wymienia zasady pracy na lekcjach przyrody; podaje 
przykłady zaj´ç, na których b´dà obowiàzywały szczególne zasady bezpieczeƒstwa

Dział 1. Poznajemy najbli˝sze otoczenie

1. Pierwsza lekcja 
przyrody

2. Jak b´dziemy 
poznawaç 
przyrod´?

wymienia êródła informacji 
o przyrodzie (B); korzysta 
z płyty dołàczonej do 
podr´cznika (D); omawia 
podstawowe zasady pracy 
i bezpieczeƒstwa obowiàzujàce 
w pracowni przyrodniczej (B)

wymienia elementy tworzàce 
Êwiat przyrody (A); omawia, 
czym zajmuje si´ przedmiot 
przyroda (C); korzysta ze 
wskazanej przez nauczyciela 
edukacyjnej strony   
internetowej (D)

podaje przykłady wykorzystania 
pomocy dydaktycznych 
znajdujàcych si´ w pracowni 
przyrodniczej (C); wyjaÊnia 
celowoÊç istnienia regulaminu 
pracowni przyrodniczej (D)

podaje przykłady zagadnieƒ, 
które b´dzie miał mo˝liwoÊç 
poznaç na lekcjach 
przyrody (C); wyjaÊnia 
zasady, którymi powinni 
kierowaç si´ kolekcjonerzy 
okazów przyrodniczych (B)

przygotowuje krótkà 
notatk´ na temat ró˝nych 
informacji znajdujàcych 
si´ we wskazanych przez 
nauczyciela dodatkowych 
êródłach, np. atlasach, 
albumach, encyklopediach 
itp. (D)

2. Dobrze si´ 
czujemy w szkole 
i w domu

3. Co wpływa 
na dobre 
samopoczucie 
w szkole i w domu?

proponuje sposoby 
bezpiecznego sp´dzania 
przerw (C); wyjaÊnia, na 
czym polega zachowanie 
asertywne (nie u˝ywajàc 
terminu „asertywnoÊç”) (C); 
podaje przykłady obowiàzków 
domowych, które mo˝e 
wykonywaç uczeƒ 4 klasy (B)

omawia sposób właÊciwego 
przygotowania miejsca do nauki 
(B); 
wymienia zasady skutecznego 
uczenia si´ (B); 
wymienia osoby, do których 
mo˝e si´ zwróciç uczeƒ majàcy 
problemy (B); 
podaje przykłady czynników 
pozytywnie i negatywnie 
wpływajàcych 
na samopoczucie w szkole 
i w domu (B)

omawia zasady skutecznego 
uczenia si´ (B); wyjaÊnia, 
dlaczego w sytuacjach trudnych 
warto zwróciç si´ o pomoc do 
innych (B); podaje przykłady 
sytuacji, w których mo˝e słu˝yç 
pomocà innym (C)

omawia wpływ hałasu 
na samopoczucie w szkole (B);
charakteryzuje czynniki 
wpływajàce na tworzenie 
dobrej atmosfery w szkole 
i w domu (C)

analizuje wybrane 2–3 cechy 
charakteru i zachowania, które 
ułatwiajà lub utrudniajà kontakty 
z rówieÊnikami (D)

3. Uczymy si´ 
planowaç

4. Dlaczego 
planowanie zaj´ç 
jest wa˝ne?

analizuje przykładowy plan 
dnia (C); podaje przykłady form 
wypoczynku aktywnego (B);
podaje przykłady form 
wypoczynku biernego (B)

omawia zasady zdrowego stylu 
˝ycia (B); wyjaÊnia, dlaczego 
nale˝y planowaç codzienne 
czynnoÊci (B); planuje formy 
wypoczynku dostosowane 
do codziennych 
czynnoÊci (C)

wyjaÊnia, czym jest zdrowy 
styl ˝ycia (B); konstruuje 
własny plan dnia (D); 
wyjaÊnia, dlaczego wa˝ne jest 
stosowanie ró˝norodnych form 
wypoczynku (D)

uzasadnia, ˝e planowanie 
codziennych czynnoÊci jest 
elementem zdrowego stylu 
˝ycia (D)

proponuje, wraz 
z uzasadnieniem, ciekawe 
formy wypoczynku dla 
swojej rodziny, mo˝liwe 
do zrealizowania w dniu 
wolnym od pracy (D)

Podsumowanie 
działu 1

5., 6. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy najbli˝sze otoczenie”

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:

 Plan wynikowy – Tajemnice przyrody. Klasa 4
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Plan wynikowy

Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika

1. Przyroda i jej 
składniki

7. Poznajemy 
składniki przyrody

wymienia 3–4 elementy 
przyrody nieo˝ywionej (A); 
podaje 3–4 elementy przyrody 
o˝ywionej (A)

wyjaÊnia znaczenie poj´cia 
„przyroda nieo˝ywiona” (B); 
wymienia 3 składniki przyrody 
nieo˝ywionej niezb´dne 
do ˝ycia (A); podaje 3 przykłady 
wytworów działalnoÊci 
człowieka (B)

wymienia cechy o˝ywionych 
elementów przyrody (A); 
wskazuje w najbli˝szym 
otoczeniu przykłady wytworów 
działalnoÊci człowieka (C)

podaje przykłady powiàzaƒ 
przyrody nieo˝ywionej 
i o˝ywionej (A); klasyfikuje 
wskazane elementy na 
o˝ywione i nieo˝ywione 
składniki przyrody oraz wytwory 
działalnoÊci człowieka (C)

wyjaÊnia, w jaki sposób zmiana 
jednego elementu przyrody 
mo˝e wpłynàç na pozostałe 
wybrane elementy (B)

2. Jak poznawaç 
przyrod´?

8. Jakimi 
sposobami 
poznajemy 
przyrod´?

wymienia zmysły umo˝liwiajàce 
poznawanie otaczajàcego 
Êwiata (B); omawia dowolnà 
cech´ przyrodnika (C)

omawia rol´ poszczególnych 
zmysłów w poznawaniu 
Êwiata (B); wymienia cechy 
przyrodnika (B)

porównuje iloÊç i rodzaj 
informacji uzyskiwanych za 
pomocà poszczególnych 
zmysłów (C); okreÊla rol´ 
obserwacji w poznawaniu 
przyrody (B); omawia etapy 
doÊwiadczenia (A)

na podstawie obserwacji 
podejmuje prób´ przewidzenia 
niektórych sytuacji i zjawisk 
(np. dotyczàcych pogody, 
zachowania zwierzàt) (D);
wyjaÊnia, czym jest 
doÊwiadczenie (B)

przeprowadza dowolne 
doÊwiadczenie wraz z zapisem 
wyników obserwacji (D); 
wyjaÊnia, dlaczego do 
niektórych doÊwiadczeƒ nale˝y 
u˝ywaç dwóch zestawów (D)

3. Przyrzàdy 
i pomoce 
przyrodnika

9. Przyrzàdy 
i pomoce 
ułatwiajàce 
prowadzenie 
obserwacji 
w terenie

podaje nazwy przyrzàdów 
słu˝àcych do prowadzenia 
obserwacji w terenie (A); 
przeprowadza obserwacj´ 
za pomocà lupy lub lornetki (C);
notuje 2–3 spostrze˝enia 
dotyczàce obserwowanych 
obiektów (C); wykonuje 
schematyczny rysunek 
obserwowanego obiektu (C)

przyporzàdkowuje przyrzàd 
do obserwowanego obiektu (C);
proponuje przyrzàdy, jakie 
nale˝y przygotowaç do 
prowadzenia obserwacji 
w terenie (D); okreÊla 
charakterystyczne cechy 
obserwowanych obiektów (C)

planuje miejsca 2–3    
obserwacji (C); dobiera 
przyrzàd do obserwowanego 
obiektu (C) 

planuje obserwacj´ dowolnego 
obiektu lub organizmu  
w terenie (D); uzasadnia 
celowoÊç zaplanowanej 
obserwacji (D)

przygotowuje informacje na 
temat innych przyrzàdów 
słu˝àcych do prowadzenia 
obserwacji (odległych obiektów, 
gł´bin) (D)

9a. Lekcja 
w terenie – 
Przyrzàdy i pomoce 
przyrodnika

10. Poznajemy 
budow´ i działanie 
mikroskopu

podaje przykłady obiektów, 
które mo˝na obserwowaç 
za pomocà mikroskopu (B); 
wykonuje schematyczny 
rysunek obserwowanego 
obiektu (C)

omawia przeznaczenie 
mikroskopu (B); przygotowuje 
mikroskop do prowadzenia 
obserwacji (C)

podpisuje na schemacie 
poszczególne cz´Êci 
mikroskopu (C); przeprowadza 
obserwacj´ mikroskopowà 
zgodnie z instrukcjà (D)

okreÊla przeznaczenie 
poszczególnych cz´Êci 
mikroskopu (C) 

samodzielnie wykonuje prosty 
preparat mikroskopowy (D); 
przygotowuje informacje 
na temat mikroskopu 
elektronowego (D)

4. OkreÊlamy 
kierunki 
geograficzne

11. W jaki sposób 
okreÊlamy kierunki 
geograficzne?

podaje nazwy wskazanych 
przez nauczyciela głównych 
kierunków geograficznych (C)

podaje nazwy głównych 
kierunków geograficznych (C)

wyjaÊnia, co to jest widnokràg (B); 
omawia budow´ kompasu (B)

podaje przykłady wykorzystania 
w ˝yciu umiej´tnoÊci 
wyznaczania kierunków 
geograficznych (B)

podaje historyczne 
i współczesne przykłady 
praktycznego wykorzystania 
umiej´tnoÊci wyznaczania 
kierunków geograficznych (D)

12. OkreÊlamy 
kierunki 
geograficzne 
za pomocà 
kompasu 
i gnomonu

wyznacza kierunki geograficzne 
za pomocà kompasu (C)

posługujàc si´ instrukcjà, 
wyznacza kierunki geograficzne 
za pomocà gnomonu (C)

omawia sposób wyznaczania 
kierunków geograficznych za 
pomocà gnomonu (B)

porównuje dokładnoÊç 
wyznaczania kierunków 
geograficznych za pomocà 
kompasu i gnomonu (D)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:
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4. OkreÊlamy 
kierunki 
geograficzne cd.

13. Inne sposoby 
wyznaczania 
kierunków 
geograficznych

rysuje ró˝´ głównych kierunków 
geograficznych (B)

podaje nazwy poÊrednich 
kierunków geograficznych (A);
rysuje ró˝´ głównych 
i poÊrednich kierunków 
geograficznych (B)

wyznacza kierunki 
geograficzne, stosujàc poznane 
wczeÊniej sposoby (C)

omawia sposoby wyznaczania 
kierunku północnego na 
podstawie obserwacji obiektów 
przyrodniczych i wytworów 
człowieka (C)

odszukuje ukryty obiekt, 
poruszajàc si´ według instrukcji 
podanej przez nauczyciela (D)

13a. Lekcja w terenie 
– åwiczenia 
w wyznaczaniu 
kierunków 
geograficznych

5. Mapa – 
niezb´dna pomoc 
dla przyrodnika

14. Jak czytaç 
map´?

wymienia rodzaje map (A);
odczytuje informacje zapisane 
w legendzie planu (C)

wyjaÊnia poj´cie „legenda” (B);
okreÊla przeznaczenie ró˝nych 
rodzajów map (B); dobiera 
rodzaj mapy do okreÊlonego 
zadania (C); rozpoznaje obiekty 
przedstawione na planie za 
pomocà znaków topograficznych 
(C/D)

opisuje słowami fragment 
terenu przedstawiony 
na planie (D); przygotowuje 
„zbiór” znaków topograficznych 
dla najbli˝szej okolicy (C)

porównuje dokładnoÊç 
poszczególnych rodzajów 
map (D); odszukuje na mapie 
wskazane obiekty (C/D)

rysuje fragment drogi do szkoły, 
np. ulicy, zmniejszajàc jej 
wymiary (np. 1000 razy), 
u˝ywajàc właÊciwych znaków 
topograficznych (D)

6. Jak si´ 
orientowaç 
w terenie?

15. Jak si´ 
orientowaç 
w terenie?

wskazuje kierunki geograficzne 
na mapie (C)

okreÊla poło˝enie innych 
obiektów na mapie w stosunku 
do podanego obiektu (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
orientowanie mapy (B); 
orientuje map´ za pomocà 
kompasu (C)

orientuje map´ za pomocà 
obiektów w terenie (C)

dostosowuje sposób 
orientowania mapy 
do otaczajàcego terenu (D)

15a. Lekcja w terenie 
– Jak si´ orientowaç 
w terenie?

7. Obserwujemy 
i piel´gnujemy 
roÊliny

16. Poznajemy 
zasady piel´gnacji 
roÊlin

wymienia zasady piel´gnacji 
roÊlin (B)

omawia zasady piel´gnacji 
roÊlin (B); podaje przykłady 
roÊlin stosowanych jako 
przyprawy do potraw (B)

rozpoznaje wybrane roÊliny 
doniczkowe (C); wyjaÊnia, 
jakie znaczenie ma znajomoÊç 
wymagaƒ ˝yciowych 
uprawianych roÊlin (D)

wymienia kilka powodów, dla 
których uprawiamy roÊliny (B); 
porównuje wymagania dwóch 
roÊlin doniczkowych (np. 
kaktusa i paproci) (D)

prezentuje jednà egzotycznà 
roÊlin´ (ozdobnà lub 
przyprawowà), omawiajàc jej 
wymagania ˝yciowe (D)

17. Poznajemy 
etapy kiełkowania 
fasoli

na podstawie instrukcji zakłada 
i prowadzi upraw´ fasoli (C); 
dzieli roÊliny na drzewa, krzewy 
i roÊliny zielne (B); wykonuje 
zielnik zawierajàcy 5 roÊlin (D)

prezentuje wyniki obserwacji 
rozwoju uprawianej fasoli (D);
podaje przykłady drzew, 
krzewów i roÊlin zielnych 
rosnàcych w ogrodach (C); 
wykonuje zielnik zawierajàcy 
10 roÊlin (D)

podaje nazwy etapów rozwoju 
roÊliny (A); rozpoznaje drzewa 
i krzewy rosnàce w najbli˝szym 
otoczeniu (C); wykonuje zielnik 
zawierajàcy roÊliny rosnàce 
na okreÊlonym siedlisku, np. 
na poboczach dróg (D)

okreÊla warunki niezb´dne do 
prowadzenia uprawy roÊlin (C); 
porównuje budow´ zewn´trznà 
drzew, krzewów i roÊlin 
zielnych (C); wykonuje zielnik 
zawierajàcy roÊliny rosnàce 
w kilku ró˝nych siedliskach (D)

przygotowuje informacj´ 
na temat roÊlin leczniczych 
uprawianych w domu lub 
w ogrodzie (D)

17a. Lekcja 
w terenie – 
Rozpoznawanie 
drzew, krzewów 
i roÊlin zielnych

8. Obserwujemy 
i piel´gnujemy 
zwierz´ta

18. Poznajemy 
zasady opieki 
nad hodowanymi 
zwierz´tami

podaje przykłady zwierzàt 
hodowanych przez człowieka (B);
omawia wymagania zwierz´cia 
hodowanego w domu lub 
w pracowni przyrodniczej (B);
opowiada o hodowanym 
zwierz´ciu (D)

wyjaÊnia, dlaczego decyzja 
o hodowli zwierz´cia powinna 
byç dokładnie przemyÊlana (D);
omawia zasady opieki nad 
zwierz´tami (B)

okreÊla cel hodowli zwierzàt (B);
wyjaÊnia, dlaczego nie 
wszystkie zwierz´ta mo˝emy 
hodowaç w domu (B); wskazuje 
êródła informacji na temat 
hodowanych zwierzàt (C)

formułuje apel do osób 
majàcych zamiar hodowaç 
zwierz´ lub podarowaç je 
w prezencie (D)

przygotowuje ciekawostki 
i dodatkowe informacje na 
temat zwierzàt (np. najszybsze 
zwierz´ta) (D)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:
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Podsumowanie 
działu 2

19., 20. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika”

Dział 3. Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych

1. Woda wyst´puje 
w trzech 
postaciach

21. Poznajemy 
stany skupienia 
wody

wymienia stany skupienia 
wody w przyrodzie (A); podaje 
przykłady wyst´powania wody 
w ró˝nych stanach skupienia 
(B); odczytuje wskazania 
termometru (C)

omawia budow´ termometru (B);
przeprowadza, zgodnie 
z instrukcjà, doÊwiadczenia 
wykazujàce wpływ:
– temperatury otoczenia 
na parowanie wody (C),
– wielkoÊci powierzchni 
na parowanie wody (C);
wyjaÊnia poj´cia: parowanie 
i skraplanie wody (B)

wyjaÊnia zasad´ działania 
termometru (B); formułuje 
wnioski do przeprowadzonych 
doÊwiadczeƒ (D)

dokumentuje doÊwiadczenia 
według poznanego 
schematu (D)

wyjaÊnia, popierajàc 
przykładami, zjawiska 
sublimacji i resublimacji (D)

2. Kiedy woda 
zamarza, kiedy lód 
topnieje?

22. Obserwujemy 
zmiany stanu 
skupienia wody 
w przyrodzie

podaje warunki krzepni´cia 
wody (B); podaje nazwy 
przemian stanów skupienia 
wody (C); przyporzàdkowuje 
stany skupienia wody do 
właÊciwych przedziałów 
temperaturowych (B)

przeprowadza doÊwiadczenie 
wykazujàce zmian´ obj´toÊci 
wody podczas krzepni´cia (C); 
przeprowadza doÊwiadczenie 
wykazujàce wpływ temperatury na 
proces topnienia (C); obserwuje 
i nazywa zjawiska atmosferyczne 
wyst´pujàce w Polsce (C)

formułuje wnioski 
z przeprowadzonych 
doÊwiadczeƒ (D); rysuje 
schemat przedstawiajàcy 
zmiany stanu skupienia 
wody (C)

dokumentuje doÊwiadczenia 
według poznanego 
schematu (D)

uzasadnia, ˝e obieg wody 
w przyrodzie pozwala 
zachowaç jej stałà iloÊç 
na Ziemi (mo˝e zaproponowaç 
doÊwiadczenie) (D); omawia 
obieg wody w przyrodzie (B)

3. Obserwujemy 
pogod´

23. Poznajemy 
składniki pogody 
i sposoby ich 
pomiaru

wymienia składniki pogody (A);
rozpoznaje rodzaje opadów (C)

zapisuje temperatur´ dodatnià 
i ujemnà (C); na podstawie 
obserwacji okreÊla stopieƒ 
zachmurzenia nieba (C); 
omawia sposób pomiaru iloÊci 
opadów (B); podaje nazwy 
osadów atmosferycznych (B); 
okreÊla jednostki, w których 
wyra˝a si´ składniki pogody (B)

wymienia przyrzàdy słu˝àce do 
obserwacji meteorologicznych (A);
omawia zmiany temperatury 
powietrza w ciàgu roku (B); 
omawia sposób powstawania 
chmur (B); rozró˝nia rodzaje 
osadów atmosferycznych (C)

analizuje wpływ zmian 
temperatury powietrza na ˝ycie 
organizmów ˝ywych (C);
wykazuje zwiàzek pomi´dzy 
porà roku a wyst´powaniem 
okreÊlonego rodzaju 
osadów (D); rozpoznaje rodzaje 
chmur (D)

wykazuje zwiàzek rodzajów 
chmur z mo˝liwoÊcià 
wystàpienia opadów (B);
wyjaÊnia ró˝nice mi´dzy 
opadami a osadami 
atmosferycznymi (D)23a. Lekcja w terenie 

– Obserwacja 
i pomiar składników 
pogody

4. Skàd si´ bierze 
wiatr?

24. Badamy 
obecnoÊç 
powietrza 
i ciÊnienia 
atmosferycznego

przyporzàdkowuje 
nazwy 3 przyrzàdów do 
rodzajów obserwacji 
meteorologicznych (C)

przeprowadza doÊwiadczenie 
wykazujàce obecnoÊç 
powietrza (C); podaje nazw´ 
jednostki pomiaru ciÊnienia (A); 
przeprowadza doÊwiadczenie 
wykazujàce obecnoÊç 
ciÊnienia atmosferycznego (C); 
podaje nazw´ jednostki, w której 
wyra˝a si´ pr´dkoÊç wiatru (A)

wyjaÊnia, czym jest ciÊnienie 
atmosferyczne (B); formułuje 
wnioski z przeprowadzonych 
doÊwiadczeƒ (D)

dokumentuje doÊwiadczenia 
według poznanego schematu (D);
wyjaÊnia, jak powstaje wiatr (B)

omawia zwiàzek zmian ciÊnienia 
atmosferycznego z aktywnoÊcià 
psychofizycznà człowieka (D)

25. Wiatr i jego 
pomiar

odczytuje symbole 
umieszczone na mapie 
pogody (C); prowadzi kalendarz 
pogody na podstawie obserwacji 
wybranych składników pogody (C)

na podstawie instrukcji buduje 
wiatromierz (C); dokonuje 
pomiaru składników pogody – 
prowadzi kalendarz pogody (C)

omawia budow´ wiatromierza (B);
przygotowuje mo˝liwà 
prognoz´ pogody na 
dzieƒ nast´pny dla swojej 
miejscowoÊci (C)

na podstawie obserwacji 
okreÊla kierunek wiatru (C)

przygotowuje informacj´ 
na temat rodzajów wiatru (C)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:

Plan wynikowy
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5. Słoƒce zmienia 
poło˝enie nad 
widnokr´giem

26. Jak zmienia si´ 
poło˝enie Słoƒca 
nad widnokr´giem?

wyjaÊnia poj´cia: wschód 
Słoƒca, zachód Słoƒca (B)

omawia pozornà w´drówk´ 
Słoƒca nad widnokr´giem (B); 
wskazuje zale˝noÊci mi´dzy 
wysokoÊcià Słoƒca a długoÊcià 
cienia (C)

omawia zmiany temperatury 
powietrza w ciàgu dnia (B); 
wyjaÊnia, czym sà górowanie 
Słoƒca i południe słoneczne (B)

omawia zmiany długoÊci cienia 
w ciàgu dnia (B)

podaje przykłady praktycznego 
wykorzystania wiadomoÊci 
dotyczàcych zmian temperatury 
i długoÊci cienia w ciàgu dnia 
(np. wybór ubrania, piel´gnacja 
roÊlin, ustawienie budy dla 
psa) (B)

6. Obserwujemy 
pory roku

27. Jak zmienia si´ 
pogoda i przyroda 
w ciàgu roku?

wymienia daty rozpocz´cia 
kalendarzowych pór roku (A); 
podaje po 3 przykłady zmian 
zachodzàcych w przyrodzie 
w poszczególnych porach 
roku (C); proponuje sposoby 
opieki nad zwierz´tami 
w okresie zimy (C)

wyjaÊnia poj´cia: równonoc 
jesienna, równonoc wiosenna, 
przesilenie letnie, przesilenie 
zimowe (B); omawia cechy 
pogody w poszczególnych 
porach roku (B)

omawia zmiany w pozornej 
w´drówce Słoƒca 
nad widnokr´giem 
w poszczególnych porach 
roku (B)

porównuje wysokoÊç Słoƒca 
nad widnokr´giem oraz długoÊç 
cienia w poszczególnych 
porach roku (C)

wymienia fenologiczne pory 
roku, czyli te, które wyró˝nia 
si´ na podstawie fazy rozwoju 
roÊlinnoÊci (A)

27a. Lekcja 
w terenie – Jak 
zmienia si´ pogoda 
i przyroda w ciàgu 
roku?

Podsumowanie 
działu 3

28., 29. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych”

Dział 4. Odkrywamy tajemnice ˝ycia

1. Wspólne cechy 
organizmów

30. Poznajemy 
budow´ 
i czynnoÊci 
˝yciowe 
organizmów

wyjaÊnia poj´cia: organizm 
jednokomórkowy, organizm 
wielokomórkowy (B); odró˝nia 
organizmy jednokomórkowe 
od wielokomórkowych (C); 
omawia dwie wybrane czynnoÊci 
˝yciowe organizmów (B)

podaje charakterystyczne 
cechy organizmów (B); 
rozpoznaje na ilustracji 
wybrane organy/narzàdy (C); 
wymienia czynnoÊci ˝yciowe   
organizmów (A)

omawia hierarchicznà 
budow´ organizmów  
wielokomórkowych (B); 
charakteryzuje czynnoÊci 
˝yciowe organizmów (C); 
omawia cechy rozmna˝ania 
płciowego i bezpłciowego (B)

podaje przykłady ró˝nych 
sposobów wykonywania tych 
samych czynnoÊci przez 
organizmy (np. ruch, wzrost) (C);
porównuje rozmna˝anie 
płciowe i bezpłciowe (C)

przygotowuje informacje 
na temat najmniejszych 
i najwi´kszych organizmów 
˝yjàcych na Ziemi (D)

2. Ró˝norodnoÊç 
organizmów

31. W jaki sposób 
uporzàdkowano 
organizmy?

omawia cechy przedstawicieli 
dwóch dowolnych królestw 
organizmów (B)

podaje nazwy królestw 
organizmów (A); omawia cechy 
roÊlin, zwierzàt i grzybów (B);
opisuje wybranych 
przedstawicieli roÊlin, zwierzàt 
i grzybów, uwzgl´dniajàc 
Êrodowisko, w którym ˝yjà (C)

omawia cechy przedstawicieli 
poszczególnych królestw 
organizmów (B); charakteryzuje 
królestwo protistów (B)

porównuje sposoby od˝ywiania 
si´ roÊlin, zwierzàt i grzybów (C)

uzasadnia potrzeb´ klasyfikacji 
organizmów (C); charakteryzuje 
wirusy (C); wymienia nazwy 
jednostek systematycznych (A); 
omawia zasady nazewnictwa 
organizmów (B); przygotowuje 
informacje na temat długoÊci 
˝ycia wybranych organizmów 
(˝yjàcych najdłu˝ej i najkrócej) (D)

3. Organizmy 
ró˝nià si´ 
sposobem 
od˝ywiania

32. Jak od˝ywiajà 
si´ roÊliny i dla 
jakich organizmów 
sà po˝ywieniem?

przyporzàdkowuje podane 
organizmy do grup troficznych 
(samo˝ywne, cudzo˝ywne) (B); 
podaje przykłady organizmów 
cudzo˝ywnych (B)

dzieli organizmy na samo˝ywne 
i cudzo˝ywne (C); podaje 
przykłady organizmów 
roÊlino˝ernych (B)

wyjaÊnia poj´cia: organizm 
samo˝ywny, organizm 
cudzo˝ywny (B); wymienia 
cechy roÊlino˝erców (B)

omawia sposób wytwarzania 
pokarmu przez roÊliny (B)

przygotowuje informacje na 
temat paso˝ytnictwa w Êwiecie 
roÊlin (D)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:
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3. Organizmy 
ró˝nià si´ 
sposobem 
od˝ywiania cd.

33. W jaki sposób 
zdobywajà 
pokarm zwierz´ta 
mi´so˝erne 
i wszystko˝erne?

wymienia przedstawicieli 
mi´so˝erców ˝yjàcych 
w Polsce (B); wymienia 
przedstawicieli wszystko˝erców 
(B); wymienia, na podstawie 
ilustracji, charakterystyczne 
cechy drapie˝ników (B)

dzieli mi´so˝erców 
na drapie˝niki i padlino˝erców 
(B); wyjaÊnia, na czym polega 
wszystko˝ernoÊç (B)

podaje przykłady zwierzàt 
od˝ywiajàcych si´ szczàtkami 
glebowymi (B); wymienia 
przedstawicieli paso˝ytów (B)

okreÊla rol´, jakà odgrywajà 
w przyrodzie zwierz´ta 
od˝ywiajàce si´ szczàtkami 
glebowymi (C); wyjaÊnia, na 
czym polega paso˝ytnictwo (B)

przygotowuje informacje na 
temat paso˝ytnictwa w Êwiecie 
bakterii, grzybów, protistów (D)

4. Zale˝noÊci 
pokarmowe 
w przyrodzie

34. Poznajemy 
zale˝noÊci 
pokarmowe mi´dzy 
organizmami

układa łaƒcuch pokarmowy 
z podanych organizmów (C)

wyjaÊnia, czym sà zale˝noÊci 
pokarmowe (B); podaje 
nazwy ogniw łaƒcucha 
pokarmowego (A)

wyjaÊnia nazwy ogniw łaƒcucha 
pokarmowego (B); wyjaÊnia, co 
to jest sieç pokarmowa (B)

uzasadnia, ˝e roÊliny nie 
mogłyby istnieç bez obecnoÊci 
zwierzàt (D)

podaje przykłady obrony przed 
wrogami w Êwiecie roÊlin 
i zwierzàt (C); uzasadnia, ˝e 
zniszczenie jednego elementu 
przyrody mo˝e doprowadziç 
do wygini´cia innych (D)

Podsumowanie 
działu 4

35., 36. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ˝ycia”

Dział 5. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

1. Od˝ywianie si´ 37. Poznajemy 
składniki pokarmu

dzieli po˝ywienie ze wzgl´du 
na pochodzenie (B); podaje 
przykłady produktów 
pochodzenia roÊlinnego 
i zwierz´cego (C); omawia 
znaczenie wody dla     
organizmu (B)

wymienia składniki     
pokarmowe (A); podaje 
przykłady produktów 
zawierajàcych du˝e iloÊci 
białek, cukrów, tłuszczów (B)

omawia rol´ składników 
pokarmowych w organizmie (B);
wymienia produkty zawierajàce 
sole mineralne (B)

omawia rol´ witamin (B); 
omawia skutki niedoboru 
i nadmiernego spo˝ycia 
poszczególnych składników 
pokarmowych (B); wymienia 
wybrane objawy niedoboru 
jednej z poznanych witamin (B)

przedstawia krótkie informacje 
na temat sztucznych 
barwników, aromatów 
identycznych z naturalnymi, 
konserwantów znajdujàcych si´ 
w ˝ywnoÊci (D)

38. Poznajemy 
zasady 
przygotowywania 
i spo˝ywania 
posiłków

omawia zasady 
przygotowywania posiłków (B)

wymienia zasady spo˝ywania 
posiłków (B)

wyjaÊnia, na czym polega 
estetyczne nakrycie stołu (B)

na podstawie analizy piramidy 
pokarmowej układa dzienny 
jadłospis dla ucznia 4 klasy (D)

przedstawia krótkie informacje 
na temat wpływu napojów 
energetyzujàcych na organizm 
człowieka (D); omawia objawy 
i skutki anoreksji (B)

2. Trawienie 
i wchłanianie 
pokarmu

39. Jak przebiega 
trawienie 
i wchłanianie 
pokarmu?

wskazuje na modelu poło˝enie 
poszczególnych narzàdów 
przewodu pokarmowego (C); 
wyjaÊnia, dlaczego nale˝y 
dokładnie ˝uç pokarm (B); 
uzasadnia koniecznoÊç mycia 
ràk przed ka˝dym posiłkiem (C)

wymienia narzàdy budujàce 
przewód pokarmowy (B);
omawia rol´ układu 
pokarmowego (B); omawia 
zasady higieny układu 
pokarmowego (C)

opisuje drog´ pokarmu 
w organizmie (B); omawia, 
co dzieje si´ z pokarmem po 
zakoƒczeniu trawienia (B)

wyjaÊnia rol´ enzymów 
trawiennych (B); wskazuje 
narzàdy, w których zachodzi 
mechaniczne i chemiczne 
przekształcanie pokarmu (B)

omawia rol´ narzàdów 
wspomagajàcych trawienie (B);
wymienia czynniki, które 
mogà szkodliwie wpłynàç 
na funkcjonowanie wàtroby lub 
trzustki (A)

3. Krà˝enie krwi 40. Jakà rol´ 
odgrywa układ 
krwionoÊny?

wskazuje na schemacie serce 
i naczynia krwionoÊne (C); 
mierzy puls (D); liczy iloÊç 
uderzeƒ serca na minut´ (D)

omawia rol´ serca i naczyƒ 
krwionoÊnych (B); omawia 
rol´ układu krwionoÊnego 
w transporcie substancji 
w organizmie (C)

wymienia funkcje układu 
krwionoÊnego (B); wyjaÊnia, 
czym jest t´tno (B); proponuje 
zestaw prostych çwiczeƒ 
poprawiajàcych funkcjonowanie 
układu krwionoÊnego (D)

wyjaÊnia, jak nale˝y dbaç 
o układ krwionoÊny (B); 
podaje przykłady produktów 
˝ywnoÊciowych korzystnie 
wpływajàcych na prac´ układu 
krwionoÊnego (C)

przygotowuje informacje 
na temat grup krwi lub chorób 
krwi (D); charakteryzuje rol´ 
poszczególnych składników 
krwi (B)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:

Plan wynikowy
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4. Jak oddychamy? 41. Jak 
oddychamy?

na modelu pokazuje poło˝enie 
narzàdów budujàcych układ 
oddechowy (C); wymienia 
zasady higieny układu 
oddechowego (B)

wymienia narzàdy budujàce 
drogi oddechowe (B); okreÊla 
rol´ układu oddechowego (A); 
opisuje zmiany w wyglàdzie 
cz´Êci piersiowej tułowia 
podczas wdechu i wydechu (C)

okreÊla cel wymiany gazowej (B);
omawia budow´ płuc (B)

omawia wymian´ gazowà 
zachodzàcà w płucach (B)

porównuje wielkoÊç płuca 
lewego i prawego – wyjaÊnia 
przyczyn´ ró˝nicy (B)

5. Energia jest 
niezb´dna do ˝ycia

42. Jak organizm 
uzyskuje energi´ 
niezb´dnà 
do ˝ycia?

podaje przykłady czynnoÊci, 
do wykonywania których 
niezb´dna jest energia (B)

wymienia produkty oddychania 
komórkowego (A)

wyjaÊnia, na czym polega 
oddychanie komórkowe (B)

wyjaÊnia, na czym polega 
współdziałanie układów: 
pokarmowego, oddechowego 
i krwionoÊnego w procesie 
uzyskiwania energii przez 
organizm (C)

uzasadnia koniecznoÊç 
regularnego od˝ywiania si´ dla 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu (D)

43. Jakie 
substancje 
powstajà w wyniku 
oddychania 
i spalania?

wykonuje, zgodnie z instrukcjà, 
doÊwiadczenie wykazujàce 
obecnoÊç dwutlenku w´gla 
i pary wodnej w wydychanym 
powietrzu (C); podaje nazwy 
substancji powstajàcych 
w procesie oddychania (B)

poprawnie opisuje przebieg 
doÊwiadczenia wykazujàcego 
obecnoÊç dwutlenku w´gla 
i pary wodnej w wydychanym 
powietrzu (C)

porównuje zapotrzebowanie 
energetyczne organizmu 
człowieka w zale˝noÊci od 
podanych czynników (np. stan 
zdrowia, wiek, płeç, wysiłek 
fizyczny) (C)

formułuje wnioski 
z przeprowadzonych 
doÊwiadczeƒ (D); analizuje 
wartoÊci energetyczne 
wybranych produktów 
spo˝ywczych (D)

przygotowuje informacje 
na temat dziennego 
zapotrzebowania 
energetycznego człowieka 
w zale˝noÊci od płci, wieku, 
rodzaju wykonywanej pracy (D)

6. Szkielet i mi´Ênie 
umo˝liwiajà ruch

44. Jakie układy 
narzàdów 
umo˝liwiajà ruch 
organizmu?

wskazuje na modelu lub 
planszy elementy szkieletu (C);
wyjaÊnia poj´cie „stawy” (B); 
omawia 2 zasady higieny 
układu ruchu (C)

wymienia elementy budujàce 
układ ruchu (A); podaje nazwy 
głównych elementów szkieletu (B); 
wymienia 3 funkcje szkieletu 
(A); wymienia zasady higieny 
układu ruchu (B)

rozró˝nia rodzaje połàczeƒ 
koÊci (C); podaje nazwy 
głównych stawów organizmu 
człowieka (A)

na modelu lub planszy 
wskazuje koÊci o ró˝nych 
kształtach (C); omawia prac´ 
mi´Êni szkieletowych (C)

wyjaÊnia, dlaczego w okresie 
szkolnym nale˝y szczególnie 
dbaç o prawidłowà postaw´ (B);
omawia działanie mi´Êni 
narzàdów wewn´trznych (B)

7. Jak organizm 
odbiera informacje 
z otoczenia

45. Jak organizm 
odbiera informacje 
z otoczenia?
Narzàd wzroku

wymienia narzàdy zmysłów (A);
na planszy lub modelu wskazuje
elementy oka słu˝àce jego
ochronie przed 
zanieczyszczeniami:
brwi, powieki, rz´sy (C)

omawia rol´ poszczególnych 
narzàdów zmysłów (B); podaje 
nazwy elementów budowy oka, 
słu˝àcych do jego ochrony (A)

wskazuje na planszy elementy 
budowy oka (C); wymienia 
zadania mózgu (B)

wymienia narzàdy budujàce 
układ nerwowy (B); wyjaÊnia, 
w jaki sposób układ 
nerwowy odbiera informacje 
z otoczenia (B)

podaje przykłady skutków 
uszkodzenia układu 
nerwowego (A)

46. Jak organizm 
odbiera informacje 
z otoczenia?
Narzàdy: w´chu, 
smaku, słuchu 
i doktyku

omawia rol´ ucha (B); wymienia 
zadania narzàdów smaku 
i powonienia (A); wymienia 
rodzaje smaków (A)

wskazuje na planszy mał˝owin´ 
usznà, przewód słuchowy 
i błon´ b´benkowà (C); omawia 
rol´ skóry jako narzàdu 
zmysłu (B); wymienia zasady 
higieny oczu i uszu (B)

wskazuje na planszy pozostałe 
elementy wn´trza ucha (C); 
wskazuje na planszy drog´ 
informacji dêwi´kowych (C)

uzasadnia, ˝e układ nerwowy 
koordynuje prac´ wszystkich 
narzàdów zmysłów (D)

przygotowuje informacje 
na temat wad wzroku lub 
słuchu (D)

8. Kobieta 
i m´˝czyzna

47. Ró˝nice 
w budowie 
ciała kobiety 
i m´˝czyzny

przyporzàdkowuje podane 
cechy budowy zewn´trznej 
do sylwetki kobiety lub   
m´˝czyzny (C); wskazuje 
na planszy poło˝enie narzàdów 
układu rozrodczego (C)

wymienia narzàdy tworzàce 
˝eƒski i m´ski układ 
rozrodczy (A); okreÊla rol´ 
układu rozrodczego (A); 
omawia zasady higieny układu 
rozrodczego (B)

wskazuje ró˝nice w budowie 
ciała kobiety i m´˝czyzny (C); 
omawia rol´ poszczególnych 
narzàdów układu 
rozrodczego (C)

wyjaÊnia przyczyny ró˝nic 
w budowie układu rozrodczego 
˝eƒskiego i m´skiego (D)

przygotowuje przykładowe 
informacje na temat roli 
kobiet i m´˝czyzn w rodzinie 
i społeczeƒstwie na przestrzeni 
kilku pokoleƒ (np. zaj´cia 
prababci, babci, mamy, starszej 
siostry, itp.) (D)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:
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9. Od pocz´cia do 
narodzin

48. Od pocz´cia 
do narodzin

rozpoznaje komórki rozrodcze: 
m´skà i ˝eƒskà (C); wyjaÊnia 
poj´cie „zapłodnienie” (B)

na planszy wskazuje miejsce 
rozwoju zarodka (C); wyjaÊnia 
poj´cie „cià˝a” (B) 

na planszy wskazuje miejsce 
zapłodnienia (C); omawia 
główne etapy rozwoju dziecka 
wewnàtrz organizmu matki (A)

omawia rozwój zygoty od 
momentu zapłodnienia do 
chwili zagnie˝d˝enia si´ 
w macicy (A); wyjaÊnia, jakà 
rol´ pełni ło˝ysko (B)

podaje przykłady czynników, 
które mogà zakłóciç rozwój 
płodu (A)

10. Od narodzin 
do staroÊci

49. Od noworodka 
do ucznia

podaje nazwy etapów ˝ycia po 
narodzeniu (A); charakteryzuje 
dowolny etap rozwojowy (C)

podaje przykłady zmian 
zachodzàcych w organizmie 
w poszczególnych etapach 
rozwojowych (A)

omawia zmiany zachodzàce 
w dwóch dowolnie wybranych 
etapach rozwojowych 
człowieka (A)

omawia zmiany zachodzàce 
w poszczególnych etapach 
rozwojowych (A)

wykonuje oÊ czasu 
przedstawiajàcà okresy ˝ycia 
człowieka (D)

50. Od okresu 
dojrzewania 
do staroÊci

podaje przykłady zmian 
w organizmie Êwiadczàcych 
o rozpocz´ciu okresu 
dojrzewania u własnej płci (B)

wymienia zmiany fizyczne 
zachodzàce w okresie 
dojrzewania u dziewczàt 
i chłopców (B); podaje 
nazwy kolejnych okresów 
rozwojowych (A)

charakteryzuje okres wieku 
dorosłego i okres staroÊci (A)

porównuje funkcjonowanie 
organizmu w poszczególnych 
okresach ˝ycia (D)

wykonuje oÊ czasu 
przedstawiajàcà okresy ˝ycia 
człowieka (D)

Podsumowanie 
działu 5

51., 52. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”

Dział 6. Odkrywamy tajemnice zdrowia

1. Choroby 
zakaêne

53. Poznajemy 
choroby zakaêne

wymienia drogi wnikania 
do organizmu człowieka 
drobnoustrojów 
chorobotwórczych (A); odczytuje 
informacje umieszczane na 
opakowaniach ˝ywnoÊci (skład, 
data przydatnoÊci do spo˝ycia, 
sposób przechowywania) (C); 
wymienia miejsca wyst´powania 
kleszczy(A); wskazuje sposoby 
zabezpieczania si´ przed 
kleszczami (B)

wymienia przyczyny chorób 
zakaênych (A); wyjaÊnia, co 
to jest goràczka (B); omawia 
przyczyny zatruç (B); okreÊla 
zachowania zwierz´cia, które 
mogà Êwiadczyç o tym, ˝e jest 
ono chore na wÊcieklizn´ (C)

wymienia objawy towarzyszàce 
goràczce (A); wymienia 
sposoby zapobiegania 
zatruciom pokarmowym (B);
omawia zasady 
przechowywania ˝ywnoÊci (C) 

opisuje objawy wybranych 
chorób zakaênych (B); 
omawia sposób post´powania 
w przypadku chorób   
zakaênych (C); wymienia 
drobnoustroje mogàce 
wnikaç do organizmu przez 
uszkodzonà skór´ (B)

wyjaÊnia istot´ działania 
szczepionek (B); przygotowuje 
informacje na temat objawów 
boreliozy i sposobów 
post´powania w przypadku 
zachorowania (D)

2. Choroby 
paso˝ytnicze

54. Poznajemy 
choroby 
paso˝ytnicze

wymienia paso˝yty wewn´trzne 
człowieka (A); omawia sposoby 
zapobiegania zara˝eniu 
si´ wybranym paso˝ytem 
wewn´trznym (C); wymienia 
paso˝yty zewn´trzne (A)

rozpoznaje wszy i kleszcze (C); 
omawia sposoby zapobiegania 
zara˝eniu si´ paso˝ytami 
wewn´trznymi (C); omawia 
sytuacje sprzyjajàce zara˝eniom 
paso˝ytami zewn´trznymi (C)

wyjaÊnia poj´cie „paso˝yty 
wewn´trzne” (B); podaje 
przykłady paso˝ytów 
zewn´trznych (B); 
wyjaÊnia poj´cie „paso˝yty    
zewn´trzne” (B);
omawia zasady zapobiegania 
chorobom przenoszonym przez 
zwierz´ta domowe (C)

dzieli paso˝yty na zewn´trzne 
i wewn´trzne, podajàc 
przykłady (C); charakteryzuje 
objawy mogàce Êwiadczyç 
o obecnoÊci paso˝yta 
wewn´trznego (C);

przygotowuje informacje 
na temat paso˝ytów 
wewn´trznych, innych ni˝ 
omówione na lekcji (D)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:

Plan wynikowy
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3. Jak dbaç 
o higien´?

55. Jak dbaç 
o higien´?

omawia lub demonstruje 
sposób mycia ràk (C); wyjaÊnia, 
dlaczego wa˝na jest czystoÊç 
ràk (B); omawia sposób mycia 
z´bów (C)

wyjaÊnia, dlaczego nale˝y dbaç 
o higien´ skóry (B); omawia 
sposób mycia włosów (C); 
opisuje sposób piel´gnacji 
paznokci (C); wyjaÊnia, na 
czym polega właÊciwy dobór 
odzie˝y (C)

opisuje sposób piel´gnacji 
skóry ze szczególnym 
uwzgl´dnieniem okresu 
dojrzewania (C); wyjaÊnia, 
na czym polega higiena jamy 
ustnej (B)

omawia zmiany, jakie mogà 
pojawiç si´ na skórze w okresie 
dojrzewania (B); wyjaÊnia, 
na czym polega higiena 
osobista (C)

przygotowuje informacje 
o znaczeniu filtrów UV, 
rozsàdnym korzystaniu z kàpieli 
słonecznych i solariów (D)

4. Jak sobie radziç 
w sytuacjach 
niebezpiecznych 
w domu?

56. 
Niebezpieczeƒstwa 
i pierwsza pomoc 
w domu

wymienia przyczyny upadków (B);
wyjaÊnia, dlaczego nawet 
drobne zranienia powinny 
zostaç zdezynfekowane (B); 
wymienia numery telefonów 
alarmowych (A)

omawia skutki upadków (B); 
omawia zasady udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku 
skaleczeƒ (C); omawia zasady 
udzielania pierwszej pomocy 
przy oparzeniach (C)

charakteryzuje objawy stłuczeƒ 
i złamaƒ (C); omawia objawy 
oparzeƒ (C)

demonstruje sposób zakładania 
opatrunków (C); demonstruje 
sposób unieruchamiania 
koƒczyn (C)

wykonuje plakat lub gazetk´ 
ze wskazówkami, jak uniknàç 
niebezpiecznych sytuacji 
w domu (D)

57. Jak uniknàç 
niebezpiecznych 
sytuacji w domu?

omawia zasady bezpiecznego 
korzystania z domowych 
urzàdzeƒ elektrycznych (C)

omawia zasady piel´gnacji 
ozdobnych roÊlin trujàcych 
i silnie dra˝niàcych (C)

odczytuje symbole 
umieszczane na opakowaniach 
substancji niebezpiecznych (C)

omawia zasady post´powania 
w przypadku zatruç Êrodkami 
chemicznymi (C)

5. Uwa˝aj na siebie 
i innych równie˝ 
poza domem

58. Jak dbaç 
o bezpieczeƒstwo 
poza domem?

wymienia przyczyny wypadków 
drogowych (B); omawia zasady 
poruszania si´ po drogach (B);
objaÊnia znaczenie kilku 
znaków dotyczàcych 
bezpieczeƒstwa na drogach (C)

omawia zagro˝enia zwiàzane 
z przebywaniem nad wodà (B); 
podaje przykłady wypadków, 
które mogà si´ zdarzyç 
na wsi (B); wyjaÊnia, na czym 
polega bezpieczeƒstwo 
podczas zabaw ruchowych (B);
omawia sposób post´powania 
w przypadku po˝aru (B);
wyjaÊnia, jak nale˝y 
post´powaç z zardzewiałymi 
przedmiotami niewiadomego 
pochodzenia (B)

wyjaÊnia, czym sà niewypały 
i niewybuchy (B); omawia 
zagro˝enia ze strony owadów 
i roÊlin (B)

charakteryzuje rodzaje 
zagro˝eƒ wyst´pujàcych 
poza domem (C); rozpoznaje 
2–3 dziko rosnàce roÊliny 
trujàce (C)

przygotowuje dane statystyczne 
dotyczàce np. liczby po˝arów, 
liczby wypadków drogowych 
z udziałem pieszych, dzieci itp. 
(D)

6. Uzale˝nienia sà 
groêne

59. Uzale˝nienia 
i ich skutki

podaje przynajmniej 
dwa przykłady negatywnego 
wpływu dymu tytoniowego 
i alkoholu na organizm 
człowieka (B); prezentuje 
właÊciwe zachowanie asertywne 
w wybranej sytuacji (C)

podaje przykłady substancji, 
które mogà uzale˝niaç (B); 
podaje przykłady sytuacji, 
w których nale˝y zachowaç si´ 
asertywnie (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
palenie bierne (B); wymienia 
skutki przyjmowania 
narkotyków (B); wyjaÊnia, czym 
jest asertywnoÊç (B)

wyjaÊnia, czym jest  
uzale˝nienie (B); charakteryzuje 
substancje znajdujàce si´ 
w dymie papierosowym (C);
uzasadnia koniecznoÊç 
zachowaƒ asertywnych (D)

przygotowuje informacje 
na temat pomocy osobom 
uzale˝nionym (D); przygotowuje 
informacje na temat mo˝liwych 
przyczyn, postaci i profilaktyki 
chorób nowotworowych (D)

Podsumowanie 
działu 6

60., 61. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice zdrowia”

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:
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Dział 7. Odkrywamy tajemnice ˝ycia w wodzie

1. Wody słodkie 
i wody słone

62. Wody słodkie 
i wody słone

wskazuje na mapie làdy oraz 
morza i oceany (C); podaje 
przykłady wód słonych (B)

podaje przykłady wód słodkich 
(w tym wód powierzchniowych) 
i wód słonych (B); wyjaÊnia, jak 
powstajà rzeki (B); wskazuje 
ró˝nice mi´dzy oceanem 
a morzem (C)

wyjaÊnia poj´cia: wody słodkie, 
wody słone (B); charakteryzuje 
wody powierzchniowe (C); 
omawia warunki niezb´dne 
do powstania jeziora (B)

charakteryzuje wody słodkie 
wyst´pujàce na Ziemi (C); 
omawia, jak powstajà bagna (B)

wyszukuje i prezentuje 
informacje typu „naj” 
(najdłu˝sza rzeka, najwi´ksze 
jezioro, najwi´ksza gł´bia 
oceaniczna) (D)

2. Warunki ˝ycia 
w wodzie

63. Warunki ˝ycia 
w wodzie – ruch 
i opór wody

wymienia przystosowania 
wybranych zwierzàt, np. ryb, 
delfinów, do ˝ycia w wodzie (C); 
rysuje liÊcie roÊlin wodnych, np. 
wywłócznika (C)

charakteryzuje warunki 
˝ycia w wodzie (B); omawia 
przystosowania roÊlin do ˝ycia 
w wodzie (C); wyjaÊnia, co to 
jest plankton (B)

wymienia cechy budowy 
zwierzàt wodnych ułatwiajàce 
pokonywanie oporu wody (B);
podaje przykłady zwierzàt 
unoszonych przez pràd wody, 
pływajàcych, przytwierdzonych 
pod wodà i ˝yjàcych na dnie (B)

omawia, popierajàc 
przykładami, wpływ ruchu 
wody na aktywnoÊç ruchowà 
organizmów (B)

przygotowuje informacje 
na temat przystosowaƒ 
organizmów wodnych (np. 
˝aby) do przetrwania zimy (D)

64. Warunki 
˝ycia w wodzie – 
zawartoÊç tlenu, 
temperatura, 
naÊwietlenie

podaje 2–3 przykłady zwierzàt 
oddychajàcych tlenem 
rozpuszczonym w wodzie (B); 
podaje przykłady organizmów 
˝yjàcych na dnie zbiornika 
wodnego (B)

wymienia êródła tlenu 
rozpuszczonego w wodzie (B); 
opisuje sposoby pobierania 
tlenu przez organizmy ˝yjàce 
w wodzie (C)

wyjaÊnia, dlaczego wi´kszoÊç 
organizmów wodnych mo˝e 
przetrwaç zim´ (B); omawia 
warunki Êwietlne panujàce 
w zbiorniku wodnym (B)

wyjaÊnia, dlaczego zbiornik 
wodny nie zamarza do dna (B); 
wymienia czynniki wpływajàce 
na iloÊç Êwiatła i gł´bokoÊç, 
na jakà ono przenika (B)

64a. Lekcja 
w terenie – Warunki 
˝ycia w wodzie

3. Obserwujemy 
rzek´

65. Poznajemy 
rzek´

na planszy lub schematycznym 
rysunku przyporzàdkowuje (lub 
opisuje): koryto rzeki, obszar 
zalewowy, dolin´, brzeg prawy 
i lewy (C); opisuje schemat 
rzeki, wymieniajàc: êródło, bieg 
górny, Êrodkowy, dolny, ujÊcie (C)

na planszy lub schematycznym 
rysunku podpisuje elementy 
doliny rzeki (C); podaje nazwy 
organizmów ˝yjàcych w biegu 
górnym, Êrodkowym i dolnym 
rzeki (B)

omawia budow´ doliny  
rzecznej (B); wymienia cechy, 
którymi ró˝nià si´ poszczególne 
odcinki rzeki (C); omawia 
przystosowania organizmów 
˝yjàcych w biegu górnym, 
Êrodkowym i dolnym rzeki (C)

omawia rzeêbotwórczà 
działalnoÊç rzeki (B)

podaje przykłady pozytywnego 
i negatywnego wpływu 
rzek na ˝ycie i gospodark´ 
człowieka (D)

66. Z jakà 
pr´dkoÊcià i dokàd 
płynie rzeka?

wskazuje na mapie rzek´ 
głównà i jej dopływy (C)

wskazuje na mapie dorzecze (C);
wyjaÊnia poj´cia: rzeka główna, 
dopływ, dorzecze (B)

omawia sposób pomiaru 
pr´dkoÊci wody w rzece (B)

oblicza pr´dkoÊç z jakà woda 
płynie w rzece (C)

przygotowuje informacje na 
temat rzek, np. najwi´kszych, 
najdłu˝szych, okresowych (D)

66a. Lekcja 
w terenie – Z jakà 
pr´dkoÊcià i dokàd 
płynie rzeka?

4. Mniej znane 
organizmy wód – 
glony i pierwotniaki

67. Poznajemy 
glony i pierwotniaki

rozpoznaje na rysunku glony 
jednokomórkowe, kolonijne, 
wielokomórkowe (C); odró˝nia 
glony jednokomórkowe od 
pierwotniaków (C); rozpoznaje 
ameb´ i pantofelka (C)

wymienia cechy glonów (A); 
podaje nazwy przedstawicieli 
glonów jednokomórkowych, 
kolonijnych  
i wielokomórkowych (C); 
wymienia sposoby poruszania 
si´ pierwotniaków (B)

wyjaÊnia poj´cie „glony” (B);
wskazuje poszczególne 
elementy budowy glonów 
wielokomórkowych (C); 
omawia znaczenie glonów (B);
omawia znaczenie 
pierwotniaków (A)

wyjaÊnia poj´cie „plecha” 
(B); omawia od˝ywianie si´ 
pierwotniaków (B); omawia rol´ 
pierwotniaków w łaƒcuchach 
pokarmowych (C)

podaje przykłady pozytywnej 
i negatywnej roli glonów 
morskich (B)

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:

Plan wynikowy
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5. ˚ycie w jeziorze 68. Poznajemy 
warunki ˝ycia 
w jeziorze

opisuje, np. na schematycznym 
rysunku, nazwy stref ˝ycia 
w jeziorze (C); odczytuje 
z ilustracji nazwy 2–3 
organizmów ˝yjàcych 
w poszczególnych strefach 
jeziora (C)

podaje nazwy stref ˝ycia 
w jeziorze (A)

omawia warunki ˝ycia 
w jeziorze w zale˝noÊci od 
pory roku (C); wymienia 
czynniki warunkujàce ˝ycie 
w poszczególnych strefach 
jeziora (A)

wyjaÊnia wpływ mieszania 
si´ wód jeziora na ˝ycie 
organizmów wodnych (B)

przygotowuje krótki opis 
najbli˝szego jeziora (D)

69. Poznajemy 
strefy ˝ycia 
w jeziorze

uzupełnia brakujàce nazwy 
organizmów tworzàcych łaƒcuch 
pokarmowy w jeziorze (C);
podaje przykłady ryb ˝yjàcych 
w strefie przybrze˝nej jeziora (B);
podaje przykłady innych 
zwierzàt ˝yjàcych w strefie 
przybrze˝nej jeziora (B); 
wymienia po 1 przykładzie 
zwierzàt ˝yjàcych w strefie toni 
wodnej i strefie wód gł´bokich 
jeziora (B)

z podanych organizmów układa 
łaƒcuch pokarmowy w jeziorze (C);
omawia warunki panujàce 
w strefie przybrze˝nej jeziora (B);
podaje przykłady roÊlin strefy 
przybrze˝nej jeziora (B); podaje 
nazwy organizmów tworzàcych 
plankton (B); podaje nazwy 
zwierzàt ˝yjàcych w strefie 
toni wodnej lub strefie wód 
gł´bokich jeziora (B)

charakteryzuje roÊlinnoÊç 
strefy przybrze˝nej jeziora (B); 
omawia warunki panujàce 
w strefie otwartej toni wodnej 
jeziora (B); wyjaÊnia, dlaczego 
w strefie wód gł´bokich jeziora 
nie wyst´pujà roÊliny (B)

wyjaÊnia, dlaczego w strefie 
przybrze˝nej jeziora wyst´puje 
bogactwo organizmów    
˝ywych (B); charakteryzuje 
zale˝noÊci pokarmowe 
wyst´pujàce w strefie otwartej 
toni wodnej jeziora (C); omawia 
sposób od˝ywiania si´ mał˝y (B)

69a. Lekcja 
w terenie – ˚ycie 
w jeziorze

6. ˚ycie w morzu 
i oceanie

70. Strefy ˝ycia 
w morzu i oceanie

podaje nazwy stref ˝ycia 
w morzach i oceanach (A); 
podaje nazwy organizmów 
tworzàcych plankton (A); 
podaje nazwy zwierzàt ˝yjàcych 
w strefie przybrze˝nej mórz 
i oceanów (B)

wymienia czynniki wpływajàce 
na obecnoÊç organizmów 
˝yjàcych w morzach   
i oceanach (A); omawia 
pi´trowe rozmieszczenie glonów 
w morzach i oceanach (B);
podaje nazwy zwierzàt ˝yjàcych 
w strefie otwartej toni wodnej 
mórz i oceanów (B)

wyjaÊnia, dlaczego glony 
sà rozmieszczone pi´trowo 
w morzach i oceanach (B); 
omawia warunki panujàce 
w strefie gł´binowej mórz 
i oceanów (B); podaje przykłady 
zale˝noÊci pokarmowych 
wyst´pujàcych w morzach 
i oceanach (C)

wyjaÊnia przyczyny 
ró˝nic w zasoleniu mórz 
i oceanów (C); opisuje cechy 
przystosowujàce organizmy do 
˝ycia w strefie gł´binowej mórz 
i oceanów (B)

przygotowuje ciekawostki 
na temat organizmów 
˝yjàcych w morzach (B); 
wskazuje na mapie poło˝enie 
morza najbardziej i najmniej 
zasolonego (C)

Podsumowanie 
działu 7

71., 72. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ˝ycia w wodzie”

Dział 8. Odkrywamy tajemnice ˝ycia na làdzie

1. Czy wszystkie 
skały sà twarde?

73. Czy wszystkie 
skały sà twarde?

na podstawie obserwacji 
wymienia 2 cechy 
charakteryzujàce skały: 
lite, zwi´złe i luêne (C); 
przyporzàdkowuje podane 
skały (1–2) do poszczególnych 
grup (C)

podaje nazwy grup skał (A);
podaje przykłady 
poszczególnych rodzajów 
skał (B)

omawia budow´ skał (B); 
opisuje budow´ skał litych, 
zwi´złych i luênych (C)

opisuje skały wyst´pujàce 
w najbli˝szej okolicy (D)

przygotowuje kolekcj´ skał 
z najbli˝szej okolicy wraz z ich 
opisem (D)

73a. Lekcja 
w terenie – 
Poznajemy skały 
w najbli˝szej 
okolicy

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:
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2. Od skały 
do gleby

74. Jak powstaje 
gleba?

wymienia 2–3 nazwy gleb (A); 
wymienia organizmy ˝yjàce 
w glebie (A)

omawia etapy powstawania 
gleby (B); omawia budow´ 
gleby (B); wymienia rodzaje 
gleb wyst´pujàcych w Polsce (A);
omawia rol´ organizmów 
glebowych (C)

wyjaÊnia, w jaki sposób 
powstaje próchnica (B); omawia 
˝yznoÊç poszczególnych 
rodzajów gleb (C); wyjaÊnia, 
dlaczego nale˝y dbaç 
o gleb´ (B)

przyporzàdkowuje rodzaje skał 
do rodzajów gleb, które na nich 
powstały (C) 

ocenia ˝yznoÊç gleb 
w najbli˝szej okolicy (D); 
przygotowuje dokumentacj´ 
fotograficznà na temat 
organizmów glebowych 
wyst´pujàcych w najbli˝szej 
okolicy (D)

3. Warunki ˝ycia na 
làdzie

75. Warunki ˝ycia 
na làdzie

omawia przystosowania 
zwierzàt do zmian 
temperatury (C)

omawia rol´ korzeni roÊlin 
làdowych (B); wskazuje 
przystosowania roÊlin do 
ochrony przed niekorzystnà 
(zbyt niskà lub zbyt wysokà) 
temperaturà (C)

charakteryzuje przystosowania 
roÊlin zabezpieczajàce przed 
utratà wody (C); wymienia 
przykłady przystosowaƒ 
chroniàcych zwierz´ta przed 
działaniem wiatru (B); opisuje 
sposoby wymiany gazowej 
u zwierzàt làdowych (C)

omawia przykładowe sposoby 
ograniczania strat wody przez 
zwierz´ta (C); omawia rol´ 
wiatru w ˝yciu roÊlin (B);
charakteryzuje wymian´ 
gazowà u roÊlin (C)

przygotowuje informacje 
na temat przystosowaƒ 2–3 
gatunków zwierzàt lub roÊlin 
do ˝ycia w ekstremalnych 
warunkach làdowych (C)

4. Poznajemy 
organizmy ˝yjàce 
w lesie

76. Poznajemy 
budow´ lasu 
i panujàce w lesie 
warunki

na planszy dydaktycznej lub 
ilustracji wskazuje warstwy   
lasu (C); wymienia po dwa 
gatunki organizmów ˝yjàcych 
w jednej lub dwóch wybranych 
warstwach lasu (B)

podaje nazwy warstw lasu (A); 
omawia zasady zachowania si´ 
w lesie (B); wymienia nazwy 
przykładowych organizmów 
˝yjàcych w poszczególnych 
warstwach lasu (C)

omawia znaczenie lasu (B);
omawia wymagania 
Êrodowiskowe wybranych 
gatunków zwierzàt ˝yjàcych 
w poszczególnych warstwach 
lasu (C)

charakteryzuje poszczególne 
warstwy lasu, uwzgl´dniajàc 
czynniki abiotyczne oraz 
roÊliny i zwierz´ta ˝yjàce w tych 
warstwach (D)

przygotowuje informacje 
o ˝yciu wybranych organizmów 
leÊnych (innych, ni˝ omawiane 
na lekcji) z uwzgl´dnieniem ich 
przystosowaƒ do ˝ycia w danej 
warstwie lasu (C)77., 77a. Jakie 

organizmy 
spotkamy w lesie? 
(wycieczka 
do lasu)

5. Poznajemy ró˝ne 
rodzaje lasów

78. Poznajemy 
ró˝ne rodzaje 
lasów

podaje po dwa przykłady 
drzew iglastych i liÊciastych (B); 
rozpoznaje dwa drzewa iglaste 
i dwa liÊciaste (C)

podaje charakterystyczne cechy 
igieł (B); porównuje wyglàd igieł 
sosny i Êwierka (C);
wymienia cechy budowy 
roÊlin iglastych ułatwiajàce 
ich rozpoznawanie, np. kształt 
i liczba igieł, kształt i wielkoÊç 
szyszek (B); wymienia cechy 
ułatwiajàce rozpoznawanie 
drzew liÊciastych (B)

porównuje drzewa liÊciaste 
z iglastymi (C); rozpoznaje 
rosnàce w Polsce roÊliny 
iglaste (C); rozpoznaje 
przynajmniej szeÊç gatunków 
drzew liÊciastych (C); wymienia 
typy lasów rosnàcych w Polsce 
(A)

przyporzàdkowuje rodzaj lasu 
do typu gleby, na której 
roÊnie (C); podaje przykłady 
drzew rosnàcych 
w poszczególnych typach 
lasów (C)

przygotowuje informacje 
na temat roÊlin iglastych 
pochodzàcych z innych 
regionów Êwiata, uprawianych 
w ogrodach (D), charakteryzuje 
bory, gràdy, ł´gi i buczyny78a. Lekcja 

w terenie – 
Poznajemy ró˝ne 
rodzaje lasów

6. Na łàce 79. Na łàce opisuje wyglàd łàki (uwzgl´dnia 
wyst´powanie traw, drobnych 
zwierzàt) (B); podaje dwa 
przykłady znaczenia łàki (A); 
wyjaÊnia, dlaczego nie wolno 
wypalaç traw (B)

wymienia cechy łàki (B);
wymienia zwierz´ta 
mieszkajàce na łàce i ˝erujàce 
na niej (B); w formie łaƒcucha 
pokarmowego przedstawia 
proste zale˝noÊci pokarmowe 
mi´dzy organizmami ˝yjàcymi 
na łàce (C)

przedstawia zmiany 
zachodzàce na łàce w ró˝nych 
porach roku (C); rozpoznaje 
pi´ç gatunków roÊlin 
wyst´pujàcych na łàce (C)

przyporzàdkowuje nazwy 
gatunków roÊlin do 
charakterystycznych barw łàki (C);
uzasadnia, ˝e łàka jest 
Êrodowiskiem ˝ycia wielu 
zwierzàt (C)

wykonuje zielnik roÊlin 
łàkowych (D)

79a. Lekcja 
w terenie – Na łàce

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:

Plan wynikowy
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7. Na polu 
i w sadzie

80. Na polu 
i w sadzie

podaje nazwy zbó˝ 
uprawianych na polach (C);
podaje przykłady warzyw 
uprawianych na polach (B);
wymienia nazwy drzew 
uprawianych w sadach (A); 
wymienia dwa szkodniki 
upraw polowych (A); uzupełnia 
brakujàce ogniwa w łaƒcuchach 
pokarmowych organizmów 
˝yjàcych na polu (C)

omawia sposoby 
wykorzystywania roÊlin 
zbo˝owych (B); wymienia 
nazwy krzewów uprawianych 
w sadach (A)

wyjaÊnia, które zbo˝a nale˝à 
do ozimych, a które do 
jarych (B); podaje przykłady 
wykorzystywania uprawianych 
warzyw (B); wymienia 
sprzymierzeƒców człowieka 
w walce ze szkodnikami upraw 
polowych (B)

podaje przykłady innych upraw 
ni˝ zbo˝a, warzywa, drzewa 
i krzewy owocowe, wskazujàc 
sposoby ich wykorzystywania (B);
przedstawia zale˝noÊci 
wyst´pujàce na polu w formie 
łaƒcuchów pokarmowych (C)

wyjaÊnia, czym jest walka 
biologiczna (B); przygotowuje 
informacje na temat korzyÊci 
i zagro˝eƒ wynikajàcych ze 
stosowania chemicznych 
Êrodków zwalczajàcych 
szkodniki (D)

80a. Lekcja 
w terenie – Na polu 
i w sadzie

Podsumowanie 
działu 8

81., 82. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice ˝ycia na làdzie”

Tytuł rozdziału 
w podr´czniku

Numer 
i temat lekcji

Wymagania konieczne         
(ocena dopuszczajàca). Uczeƒ:

Wymagania podstawowe    
(ocena dostateczna). Uczeƒ:

Wymagania rozszerzajàce  
(ocena dobra). Uczeƒ:

Wymagania dopełniajàce    
(ocena bardzo dobra). Uczeƒ:

Wymagania wykraczajàce   
(ocena celujàca). Uczeƒ:


