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1. Lekcja 
organizacyjna. 
Jak b´dziemy 
poznawaç przyrod´ 
w klasie 5?

wymienia zasady pracy na lekcjach przyrody; okreÊla, za co mo˝e uzyskaç ocen´ na lekcjach przyrody; wymienia mo˝liwoÊci poprawy oceny niedostatecznej

Dział 1. Odkrywamy tajemnice map

1. Skala, plan, 
mapa

2. Co to jest plan 
i skala?

wykonuje pomiary przedmiotów 
w celu narysowania ich 
planów (C); wykonuje rysunek 
przedmiotu w podanej skali, 
majàc podane wymiary 
w skali (C)

oblicza wymiary przedmiotu 
w skali 1 : 10 (D); wyjaÊnia, 
co to jest podziałka liniowa (B); 
potrafi korzystaç z podziałki 
liniowej (C)

wyjaÊnia, co to jest plan 
przedmiotu (B); oblicza wymiary 
przedmiotu w ró˝nych skalach, 
np. 1 : 5; 1 : 20; 1 : 50 (D)

wyjaÊnia, co to jest skala (B); 
zapisuje skal´ ró˝nymi 
sposobami (C)

przelicza skale planów 
i map (D)

3. Plan i mapa wyjaÊnia, co to jest plan 
obszaru (B)

wyjaÊnia, co to jest mapa (B); 
odczytuje skale planu 
najbli˝szej okolicy (C)

porównuje iloÊç informacji 
zawartych na mapach 
wykonanych w ró˝nych 
skalach (C)

porównuje skale planów 
i map (C); wyjaÊnia zwiàzek 
odległoÊci na mapie 
z zastosowanà skalà (wi´ksza, 
mniejsza) (D)

4. KreÊlenie planu 
boiska – lekcja 
w terenie

wykonuje pomiary długoÊci 
i szerokoÊci boiska w celu 
narysowania planu (C)

oblicza wymiary boiska w skali 
1 : 100 (C)

oblicza wymiary boiska w skali 
1 : 500; rysuje plan boiska 
szkolnego (D)

sporzàdza legend´ planu 
boiska i zapisuje skal´ 
w postaci liczbowej, 
mianowanej, podziałki 
liniowej (D)

2. OdległoÊci 
na planie, mapie 
i w terenie

5. Jak obliczyç 
i oszacowaç 
odległoÊç?

oblicza odległoÊç na planie 
lub mapie za pomocà 
podziałki liniowej, 
wykorzystujàc kroczek 
cyrkiel lub linijk´ (C); szacuje 
odległoÊç od miejsca 
obserwacji do wskazanego 
obiektu, wykorzystujàc 
informacje zawarte 
w podr´czniku na s. 18 (D)

oblicza odległoÊç rzeczywistà 
za pomocà skali liniowej 
wykorzystujàc kroczek, cyrkiel 
lub linijk´ (C); oblicza odległoÊç 
rzeczywistà na planie lub 
mapie za pomocà skali liniowej, 
wykorzystujàc nitk´ (C)

wyjaÊnia, kiedy do obliczenia 
odległoÊci u˝yjemy kroczka, 
a kiedy nitki (B); oblicza 
odległoÊci na planie i mapie 
za pomocà skali liniowej, 
wykorzystujàc kroczek, cyrkiel 
lub linijk´ oraz nitk´ (C)

oblicza rzeczywiste odległoÊci 
mi´dzy wskazanymi miastami, 
korzystajàc z podziałki 
liniowej (D)

oblicza odległoÊç na planie 
i mapie za pomocà skali 
liczbowej lub mianowanej (D);
sporzàdza plan terenu (działki, 
fragmentu osiedla, drogi do 
szkoły, fragmentu boiska) na 
papierze formatu A4, dobierajàc 
odpowiednià skal´ (D)

6. åwiczenia 
w obliczaniu 
i szacowaniu 
odległoÊci

oblicza wymiary rzeczywiste 
obiektów, majàc podane ich 
wymiary w skali i skal´ (D)

3. WysokoÊç 
w terenie 
i na mapie 
poziomicowej

7. Poznajemy 
wysokoÊç 
bezwzgl´dnà, 
wzgl´dnà i map´ 
poziomicowà

odczytuje wartoÊç wysokoÊci 
wzgl´dnej i bezwzgl´dnej z rys. 
w podr´czniku na s. 19 (C)

wyjaÊnia poj´cia: wysokoÊç 
bezwzgl´dna (B); wysokoÊç 
wzgl´dna (B); zapisuje 
wysokoÊç bezwzgl´dnà (C)

wyjaÊnia poj´cie poziomica (B) wyjaÊnia poj´cie mapa 
poziomicowa (B); omawia, jak 
powstaje mapa poziomicowa

oblicza ró˝nic´ wysokoÊci 
mi´dzy najwy˝ej i najni˝ej 
poło˝onymi punktami na terenie 
Polski, Europy i Êwiata (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. WysokoÊç 
w terenie 
i na mapie 
poziomicowej cd.

8. Co mo˝na 
odczytaç z mapy 
poziomicowej?

wymienia rodzaje wzniesieƒ (A) odczytuje wysokoÊç punktu 
poło˝onego na poziomicy (C); 
rozró˝nia rodzaje wzniesieƒ (C)

odczytuje przybli˝onà wysokoÊç 
punktu poło˝onego mi´dzy 
poziomicami (C); odczytuje 
z mapy poziomicowej wysokoÊç 
wzgl´dnà (C); rozró˝nia rodzaje 
zagł´bieƒ (C)

podaje przykłady informacji, 
które mo˝na odczytaç 
z mapy poziomicowej (B); 
rozpoznaje na mapie 
poziomicowej formy terenu (C); 
omawia ukształtowanie 
terenu na podstawie mapy 
poziomicowej (D)

9. Szacowanie 
wysokoÊci – lekcja 
w terenie

szacuje wysokoÊç budynku 
szkoły, majàc podanà 
przybli˝onà wysokoÊç jednej 
kondygnacji (D)

szacuje wysokoÊç budynków 
kilkupi´trowych (D)

szacuje wysokoÊç drzewa, za 
pomocà metody cienia (D)

szacuje wysokoÊç wzgl´dnà 
pagórka, wykorzystujàc 
informacj´ o swoim 
wzroÊcie (D)

4. Nakładanie 
barw na mapy 
poziomicowe

10. Nakładanie 
barw na mapy 
poziomicowe

na podstawie legendy 
przyporzàdkowuje barwy 
hipsometryczne do 
odpowiadajàcych im form 
ukształtowania powierzchni (C);
wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej miasta 
wojewódzkie, inne miasta, rzeki, 
jeziora (C)

omawia barwy stosowane 
na mapach 
hipsometrycznych (B);
wskazuje formy terenu na mapie 
ogólnogeograficznej (C); 
odczytuje na mapie wysokoÊci 
bezwzgl´dne gór (D)

wyjaÊnia poj´cie barwy 
hipsometryczne (B); klasyfikuje 
wypukłe formy terenu, 
wykorzystujàc przedziały 
wysokoÊci (C);
wyjaÊnia poj´cie mapa 
ogólnogeograficzna (B); 
wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej obiekty 
wymienione w legendzie 
mapy (C)

wyjaÊnia poj´cie mapa 
hipsometryczna (B); klasyfikuje 
wypukłe i wkl´słe formy terenu, 
wykorzystujàc przedziały 
wysokoÊci (C); 
na podstawie informacji 
zawartych na mapie 
charakteryzuje wybrany 
fragment terenu, uwzgl´dniajàc 
ukształtowanie powierzchni 
oraz składniki przyrody 
i wytwory człowieka (D)

porównuje zakres 
informacji zawartych na 
mapie hipsometrycznej 
i ogólnogeograficznej (D)

Podsumowanie 
działu 1

11., 12. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice map”

Dział 2. Poznajemy naszà ojczyzn´ i inne kraje europejskie

1. Ukształtowanie 
powierzchni Polski

13. Jakie siły 
kształtujà 
powierzchni´ 
ziemi?

omawia rol´ wybranej siły 
zewn´trznej w kształtowaniu 
powierzchni ziemi (A)

wymienia siły kształtujàce 
powierzchni´ ziemi (A); podaje 
przykłady wpływu człowieka 
na zmiany zachodzàce 
na powierzchni ziemi (B)

omawia rol´ sił zewn´trznych 
w kształtowaniu powierzchni 
ziemi (B)

wyjaÊnia, na czym polega 
działanie sił zewn´trznych 
i wewn´trznych (B)

omawia działalnoÊç lodowca na 
obszarze Polski (A)

14. Pasowe 
ukształtowanie 
powierzchni Polski

pokazuje na mapie pasy 
ukształtowania powierzchni 
Polski (C); odczytuje z mapy 
nazwy krain tworzàcych 
wybrany pas ukształtowania 
powierzchni Polski (D)

wyjaÊnia, na czym polega 
pasowoÊç ukształtowania 
powierzchni Polski (B); 
wymienia nazwy pasów 
ukształtowania powierzchni 
Polski (C)

omawia dowolny pas 
ukształtowania powierzchni 
Polski (B)

pokazuje na mapie krainy, które 
tworzà poszczególne pasy 
ukształtowania powierzchni 
Polski (C); na podstawie opisu 
rozpoznaje pas ukształtowania 
powierzchni Polski (C)

szacuje, które pasy 
ukształtowania powierzchni 
Polski zajmujà najwi´kszà 
i najmniejszà powierzchni´ (D)

15. Pasowe 
ukształtowanie 
powierzchni Polski 
– praca z mapà

pokazuje najwy˝ej i najni˝ej 
poło˝one miejsca w Polsce (C)

charakteryzuje pas 
ukształtowania powierzchni, 
w którym poło˝one jest jego 
miejsce zamieszkania (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:
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2. Wody 
powierzchniowe 
Polski

16. Wody 
powierzchniowe 
Polski

pokazuje na mapie Wisł´ od 
êródła do ujÊcia (C); pokazuje 
na mapie jeziora (C); odczytuje 
nazwy wskazanych jezior (C)

pokazuje na mapie Odr´ od 
êródła do ujÊcia (C); wymienia 
typy zbiorników wodnych 
wyst´pujàcych w Polsce (A); 
pokazuje na mapie naturalne 
zbiorniki wodne, takie jak 
jeziora polodowcowe górskie 
polodowcowe, przybrze˝ne (C)

pokazuje na mapie główne 
dopływy Wisły i Odry (C); 
pokazuje na mapie jeziora 
zaporowe (C); pokazuje 
na mapie najwi´ksze obszary 
bagienne w Polsce (C); 
wyjaÊnia, dlaczego najwi´cej 
jezior wyst´puje w północnej 
Polsce (B)

pokazuje na mapie dorzecze 
Wisły i Odry (C); wyjaÊnia, 
w jakich celach tworzy si´ 
sztuczne zbiorniki wodne (B)

omawia, w jaki sposób powstajà 
bagna (B)

3. Lasy Polski 17. Poznajemy lasy 
Polski

wymienia przykłady drzew 
iglastych i liÊciastych rosnàcych 
w polskich lasach (A)

pokazuje na mapie poło˝enie 
najwi´kszych obszarów leÊnych 
w Polsce (C)

wyjaÊnia, dlaczego 
rozmieszczenie lasów w Polsce 
jest nierównomierne (B)

omawia zmiany lesistoÊci 
Polski na przestrzeni dziesi´ciu 
wieków (A)

wyjaÊnia, dlaczego 
niekorzystne jest sadzenie 
lasów jednogatunkowych (B); 
prezentuje informacje na temat 
najgroêniejszych szkodników 
lasów Polski (C)

4. Podział 
administracyjny 
Polski

18. Podział 
administracyjny 
Polski

wymienia nazw´ województwa, 
powiatu, gminy, w której 
mieszka (A); pokazuje na mapie 
województwo i powiat, w którym 
mieszka (C)

wymienia jednostki podziału 
administracyjnego Polski (A)

pokazuje na mapie najwi´ksze 
i najmniejsze województwo (C); 
odczytuje z mapy nazwy 
województw sàsiadujàcych 
z tym, w którym mieszka (C)

uzasadnia koniecznoÊç 
podziału administracyjnego 
kraju (B); analizuje informacje 
(wykres) dotyczàcy 
liczby mieszkaƒców 
w poszczególnych 
województwach (D)

omawia sposób sprawowania 
władzy na terenie województwa, 
powiatu, gminy (B); 
przygotuje informacje na temat 
podziału administracyjnego 
Polski, uwzgl´dniajàc np.: 
najwi´ksze i najmniejsze 
jednostki administracyjne, 
województwa najmniej 
i najbardziej zaludnione, 
województwa najmniej 
i najbardziej zurbanizowane 
itp. (C)

5. Polska w Europie 19. Polska 
w Europie

pokazuje Polsk´ na mapie 
Europy i Êwiata (C); pokazuje 
na mapie kraje sàsiadujàce 
z Polskà (C)

omawia poło˝enie Polski 
w Europie (B); wymienia nazwy 
krajów sàsiadujàcych 
z Polskà (A)

wymienia nazwy stolic krajów 
sàsiadujàcych z Polskà (A)

analizuje informacje (wykresy) 
dotyczàce powierzchni i liczby 
mieszkaƒców wybranych krajów 
europejskich (D)

wskazuje na mapie skrajne 
punkty Europy (najbardziej 
wysuni´te na: północ, południe, 
zachód i wschód) (C)

20. Poznajemy 
kraje sàsiadujàce 
z Polskà

wymienia przynajmniej trzy 
kraje sàsiadujàce z Polskà 
(A); odczytuje z mapy nazwy 
stolic tych krajów, główne rzeki, 
główne miasta (C)

charakteryzuje jeden kraj 
sàsiadujàcy z Polskà (C)

charakteryzuje kraje 
sàsiadujàce z Polskà (C)

przygotowuje prezentacj´ 
na temat krajów sàsiadujàcych 
z Polskà (D)

przygotuje informacje: 
na temat paƒstw europejskich, 
uwzgl´dniajàc np.: najwi´ksze 
i najmniejsze paƒstwa, 
paƒstwa najmniej i najbardziej 
zaludnione itp. (C)

6. Zjednoczona 
Europa

21. Polska w Unii 
Europejskiej

wymienia 3–4 najwi´ksze 
kraje Unii Europejskiej (A); 
rozpoznaje symbole UE (flaga, 
hymn, waluta) (C)

wymienia cele Unii 
Europejskiej (A); podaje trzy 
przykłady praw, jakie majà 
obywatele UE (A)

wyjaÊnia, w jakim celu paƒstwa 
UE podejmujà wspólne 
działania (B); wyjaÊnia, 
czym jest strefa Schengen (B)

podaje przykłady działaƒ UE 
majàcych na celu wsparcie 
krajów słabiej rozwini´tych (B)

przedstawia sylwetki dwóch 
Polaków działajàcych we 
władzach Unii Europejskiej (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:



4

6. Zjednoczona 
Europa cd.

22. Poznajemy 
wybrane kraje Unii 
Europejskiej

odczytuje z mapy nazwy stolic 
trzech paƒstw nale˝àcych do 
Unii Europejskiej, główne rzeki, 
główne miasta (C)

prezentuje jedno paƒstwo 
nale˝àce do Unii 
Europejskiej (C)

charakteryzuje trzy wybrane 
kraje Unii Europejskiej (C)

przygotuje prezentacj´ na temat 
wybranych krajów 
Unii Europejskiej (C)

prezentuje informacje na temat 
terytoriów zamorskich 
wybranych paƒstw 
europejskich (C)

Podsumowanie 
działu 2

23., 24. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy naszà ojczyzn´ i inne kraje europejskie”

Dział 3. Poznajemy sposoby ochrony przyrody

1. Co zagra˝a 
przyrodzie?

25. Jak działalnoÊç 
człowieka wpływa 
na stan powietrza?

wymienia rodzaje 
zanieczyszczeƒ Êrodowiska (A); 
wyjaÊnia, dlaczego opadajàce 
pyły sà szkodliwe dla 
Êrodowiska (B)

wymienia êródła 
zanieczyszczeƒ (A); podaje 
przykłady miejsc, w których 
powstajà trujàce pyły i gazy (B); 
wyjaÊnia, dlaczego nie nale˝y 
uprawiaç ziemi i wypasaç 
bydła w pobli˝u ruchliwych tras 
komunikacyjnych (B)

wyjaÊnia, dlaczego lokalne 
zanieczyszczenia mogà 
stanowiç zagro˝enie dla 
odległych obszarów (B); 
podaje przykłady zagro˝enia 
Êrodowiska wynikajàce 
z rozwoju transportu 
samochodowego (B)

wyjaÊnia, dlaczego 
zanieczyszczenie Êrodowiska 
jest groêne dla wszystkich 
organizmów (B); omawia 
sposób powstawania kwaÊnych 
opadów (B); omawia sposób 
powstawania smogu (B)

przygotuje informacje na temat 
zagro˝eƒ lokalnego 
Êrodowiska (D)

26. Jak działalnoÊç 
człowieka wpływa 
na stan wód i gleb?

wymienia êródła 
zanieczyszczeƒ gleby 
i wody (A); wyjaÊnia, co to sà 
dzikie składowiska Êmieci (B)

wymienia êródła powstawania 
Êcieków (A); wyjaÊnia, dlaczego 
wysypiska stanowià zagro˝enie 
dla Êrodowiska (B); podaje 
przykłady bogactw przyrody 
wykorzystywanych przez 
człowieka (A)

wyjaÊnia, dlaczego Êcieki 
stanowià zagro˝enie 
dla Êrodowiska (B); wyjaÊnia 
poj´cie bogactwa przyrody (B)

wyjaÊnia, dlaczego Êcieki 
mogà stanowiç zagro˝enie 
dla zdrowia człowieka (B); 
uzasadnia potrzeb´ 
racjonalnego wykorzystywania 
bogactw przyrody (C)

2. Jak ratowaç 
przyrod´?

27. Jak ratowaç 
przyrod´?

podaje 2–3 przykłady działaƒ 
lokalnych słu˝àcych ochronie 
przyrody (B)

podaje 2–3 przykłady działaƒ 
człowieka słu˝àcych ochronie 
przyrody (B)

wymienia działania człowieka 
słu˝àce ochronie przyrody (A)

podaje przykłady 
unieszkodliwiania zanieczyszczeƒ 
przez przyrod´ (B)

przedstawia idee akcji 
słu˝àcych ochronie 
przyrody (A)

28/29. Badanie i opis 
stanu czystoÊci 
Êrodowiska – lekcje 
w terenie

wykonuje wybrane czynnoÊci 
zgodnie z poleceniem 
nauczyciela (C)

wykonuje wybrane czynnoÊci 
zgodnie z instrukcjà (C)

wykonuje wszystkie czynnoÊci 
zgodnie instrukcjà (C)

podejmuje dodatkowe 
czynnoÊci, uzasadnia ich 
celowoÊç (D)

przygotuje informacje na temat 
lokalnych działaƒ słu˝àcych 
ochronie Êrodowiska (D)

3. Obszary 
i obiekty chronione 
w Polsce

30. Poznajemy 
obszary i obiekty 
chronione w Polsce

wymienia 2–3 formy ochrony 
przyrody w Polsce (A); podaje 
2–3 przykłady ograniczeƒ 
obowiàzujàcych na obszarach 
chronionych (B)

wyjaÊnia, co to sà parki 
narodowe (B); podaje przykłady 
obiektów chronionych (B); 
omawia sposób zachowania si´ 
na obszarach chronionych (B)

wyjaÊnia cel ochrony 
przyrody (B); wyjaÊnia, 
co to sà rezerwaty przyrody (B); 
wyjaÊnia, na czym polega Êcisła 
i cz´Êciowa ochrona danego 
obszaru (B)

wskazuje ró˝nice mi´dzy 
parkiem narodowym a parkiem 
krajobrazowym (C)

przygotowuje informacje 
na temat obszarów i obiektów 
chronionych uwzgl´dniajàc 
np.: najwi´ksze i najmniejsze 
obszary, najstarsze i najmłodsze, 
obejmujàce ochronà najwi´kszà 
i najmniejszà liczb´ gatunków 
itp. (D)

31. Przeglàd 
wybranych 
obiektów i obszarów 
chronionych 
w Polsce

przygotowuje prezentacj´ 
o wybranym obszarze lub 
obiekcie chronionym le˝àcym 
na terenie województwa (D)

przygotowuje informacje 
na temat najstarszego parku 
narodowego na Êwiecie (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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4. Ochrona 
gatunkowa roÊlin, 
grzybów i zwierzàt

32. Ochrona 
gatunkowa roÊlin, 
grzybów i zwierzàt

wyjaÊnia, na czym polega 
ochrona całkowita (B); 
rozpoznaje roÊliny chronione, 
które mo˝e spotkaç 
w najbli˝szej okolicy (C); 
rozpoznaje zwierz´ta 
chronione, które mo˝e spotkaç 
w najbli˝szej okolicy (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
ochrona cz´Êciowa (B); 
rozpoznaje wybrane gatunki 
roÊlin chronionych (C); 
rozpoznaje wybrane gatunki 
zwierzàt chronionych (C)

podaje przykłady organizmów 
obj´tych ochronà 
cz´Êciowà (B); porównuje 
zasady ochrony Êcisłej 
i cz´Êciowej (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
ochrona gatunkowa (B)

przygotowuje informacje na 
temat okresów ochronnych 
kilku gatunków ssaków (np. 
sarny, dzika) i ryb (D)

33/34. Obszary 
i obiekty chronione 
w najbli˝szej 
okolicy – lekcje 
w terenie

wykonuje wybrane czynnoÊci 
zgodnie z poleceniem 
nauczyciela (C)

wykonuje wybrane czynnoÊci 
zgodnie z instrukcjà (C)

wykonuje wszystkie czynnoÊci 
zgodnie z instrukcjà (C)

podejmuje dodatkowe 
czynnoÊci, uzasadnia ich 
celowoÊç (D)

przygotuje informacje na temat 
osobliwoÊci przyrodniczych 
regionu (D)

Podsumowanie 
działu 3

35., 36. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy sposoby ochrony przyrody”

Dział 4. Poznajemy krajobrazy nizin

1. Co to jest 
krajobraz?

37. Co to jest 
krajobraz?

rozpoznaje na zdj´ciach 
rodzaje krajobrazów (C); 
podaje przykłady krajobrazu 
naturalnego (B); okreÊla rodzaj 
krajobrazu najbli˝szej 
okolicy (D)

wymienia rodzaje 
krajobrazów (A); podaje 
przykłady krajobrazów 
kulturowych (B); wskazuje 
w krajobrazie najbli˝szej 
okolicy przez składniki, które sà 
wytworami człowieka (D)

wyjaÊnia poj´cie krajobraz (B); 
wymienia składniki, które 
nale˝y uwzgl´dniç, opisujàc 
krajobraz (A); omawia cechy 
krajobrazu kulturowego (B); 
wskazuje w krajobrazie 
najbli˝szej okolicy składniki 
naturalne (D)

podaje przykłady 
działalnoÊci człowieka 
skutkujàce przekształcaniem 
krajobrazu (B); opisuje 
krajobraz najbli˝szej okolicy (D)

wskazuje pozytywne 
i negatywne skutki 
przekształcenia (lub nie) 
krajobrazu najbli˝szej 
okolicy (D)

2. Morze Bałtyckie 38. Morze Bałtyckie pokazuje na mapie Polski, 
Europy, Êwiata Morze 
Bałtyckie (C)

wyjaÊnia poj´cie morze 
Êródlàdowe (B); podaje przykłady 
organizmów wyst´pujàcych 
w Morzu Bałtyckim (A); 
rozpoznaje wybrane gatunki 
ptaków ˝yjàcych nad Morzem 
Bałtyckim (C)

wyjaÊnia poj´cie cieÊnina (B); 
wyjaÊnia, dlaczego Morze 
Bałtyckie jest morzem słabo 
zasolonym (B); podaje 
przykłady organizmów 
samo˝ywnych wyst´pujàcych 
w Morzu Bałtyckim (A)

wyjaÊnia, dlaczego Morze 
Bałtyckie nale˝y do mórz 
chłodnych (B); charakteryzuje 
rozmieszczenie organizmów 
˝yjàcych w Morzu Bałtyckim, 
uwzgl´dniajàc gł´bokoÊç 
i zasolenie (C)

przygotowuje informacje 
na temat połowów ryb w Morzu 
Bałtyckim (C)

3. Tam, gdzie làd 
styka si´ z morzem

39. Poznajemy pas 
pobrze˝y

pokazuje na mapie pas 
pobrze˝y (C); pokazuje 
na mapie jeziora 
przybrze˝ne (C); rozpoznaje 
na zdj´ciu typ wybrze˝a (C); 
pokazuje na mapie ˚uławy 
WiÊlane (C); pokazuje na mapie 
3–4 miejscowoÊci turystyczne 
i wypoczynkowe (C)

omawia cechy wybrze˝a 
niskiego i wybrze˝a 
wysokiego (B); wyjaÊnia poj´cie 
wydmy (B); omawia sposób 
gospodarowania 
na pobrze˝ach (B)

wyjaÊnia poj´cie wydmy 
ruchome (B); wyjaÊnia, na czym 
polega niszczàca działalnoÊç 
morza (B); opisuje wybrze˝e 
wysokie (A); wyjaÊnia poj´cie 
depresja (B)

omawia, w jaki sposób powstały 
jeziora przybrze˝ne (B); 
omawia, w jaki sposób 
Wisła kształtowała krajobraz 
˚uław (B); wyjaÊnia, dlaczego 
obserwujemy cofanie si´ 
wybrze˝a wysokiego (B)

omawia sposób powstawania 
bryzy (B)

4. Gdaƒsk – jedno 
z najstarszych 
miast Polski

40. Poznajemy 
walory turystyczne 
Gdaƒska

pokazuje na mapie Gdaƒsk (C) posługujàc si´ planem, 
wymienia atrakcje turystyczne 
Gdaƒska (C)

omawia wyglàd współczesnego 
Gdaƒska (A)

prezentuje (np. na osi czasu) 
dzieje Gdaƒska od X w. do 
czasów współczesnych (D)

przygotuje informacje na temat 
atrakcji turystycznych Gdyni 
i Sopotu (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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5. Pojezierza – 
krainy jezior

41. Pojezierza – 
krainy jezior

pokazuje na mapie Pojezierze 
Mazurskie (C); pokazuje na 
mapie najwi´ksze jezioro 
i najgł´bsze jezioro (C)

wymienia cechy krajobrazu 
pojezierzy (A); pokazuje na 
mapie Krain´ Wielkich Jezior 
Mazurskich (C)

opisuje krajobraz Pojezierzy 
Suwalskich (B)

wymienia czynnik, który 
ukształtował krajobraz 
pojezierzy (A); wyjaÊnia, 
w jaki sposób kształtował 
si´ krajobraz pojezierzy 
(B); omawia osobliwoÊci 
przyrodnicze Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich (A); planuje 
wycieczk´ po Pojezierzu 
Mazurskim lub Pojezierzy 
Suwalskich (D)

przygotowuje informacj´ 
na temat osobliwoÊci 
przyrodniczych wybranego 
pojezierza (C)

6. Krajobrazy Nizin 
Ârodkowopolskich

42. Poznajemy 
Niziny 
Ârodkowopolskie

pokazuje na mapie pas 
Nizin Ârodkowopolskich (C); 
wymienia dwie cechy 
krajobrazu nizinnego (A); 
pokazuje na mapie Niziny 
Mazowieckie (C)

pokazuje na mapie najwi´ksze 
obszary leÊne Nizin 
Ârodkowopolskich (C); 
opisuje krajobraz nizinny (B)

wskazuje składniki krajobrazu 
naturalnego na Nizinach 
Ârodkowopolskich (B); 
opisuje krajobraz Nizin 
Mazowieckich (B)

omawia zmiany, jakie 
zaszły w krajobrazie Nizin 
Ârodkowopolskich (D); podaje 
przykłady wyst´pujàcych 
na Nizinach Mazowieckich 
składników krajobrazu 
naturalnego i kulturowego (C)

odszukuje na mapie 
geometryczny Êrodek Polski (C)

7. Krajobraz 
wielkomiejski 
Warszawy

43. Krajobraz 
wielkomiejski 
Warszawy

wymienia dwie 
cechy krajobrazu 
wielkomiejskiego (A); pokazuje 
na mapie Warszaw´ (C)

pokazuje na mapie inne miasta, 
w których dominuje krajobraz 
wielkomiejski (C)

opisuje krajobraz 
wielkomiejski (B)

omawia zmiany zachodzàce 
w krajobrazie wielkomiejskim 
Warszawy (A)

przygotowuje notatk´ prasowà 
zach´cajàcà do odwiedzenia 
Warszawy (D)

44. Najwa˝niejsze 
atrakcje 
turystyczne 
Warszawy

wymienia trzy zabytki, które 
warto obejrzeç, b´dàc 
w Warszawie (A)

posługujàc si´ planem, 
wymienia atrakcje turystyczne 
Warszawy (C)

proponuje tras´ wycieczki 
po Warszawie (D)

proponuje tematycznà 
wycieczk´ po Warszawie (D)

8. W´drujemy 
po parkach 
narodowych 
na nizinach

45. Poznajemy 
parki narodowe 
pobrze˝y 
i pojezierzy

pokazuje na mapie parki 
narodowe w pasie pobrze˝y 
i pasie pojezierzy (C); 
rozpoznaje symbole dwóch 
z tych parków (C)

omawia wybrany park 
narodowy z pasa pobrze˝y lub 
pasa pojezierzy (B)

charakteryzuje wybrany park 
narodowy z pasa pobrze˝y lub 
pasa pojezierzy (B); rozpoznaje 
symbole parków narodowych 
pasa pobrze˝y i pasa 
pojezierzy (C)

charakteryzuje parki narodowe 
pobrze˝y i pojezierzy (B)

przygotuje informacje na 
temat rzadkich gatunków 
wyst´pujàcych w parkach 
narodowych pasa pobrze˝y 
i pasa pojezierzy (D)

46. Poznajemy 
parki narodowe 
Nizin 
Ârodkowopolskich

pokazuje na mapie parki 
narodowe pasa Nizin 
Ârodkowopolskich (C); 
rozpoznaje symbole dwóch 
z tych parków (C)

omawia wybrany park 
narodowy pasa Nizin 
Ârodkowopolskich (B)

charakteryzuje wybrany 
park narodowy pasa Nizin 
Ârodkowopolskich (B); 
rozpoznaje symbole parków 
narodowych pasa Nizin 
Ârodkowopolskich (C)

wyjaÊnia, dlaczego Puszcz´ 
Białowieskà nazywamy „lasem 
pierwotnym” (B)

Podsumowanie 
działu 4

47., 48. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Poznajemy krajobrazy nizin”

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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Dział 5. Poznajemy krajobrazy wy˝yn

1. Miejsko-
-przemysłowy 
krajobraz Wy˝yny 
Âlàskiej

49. Miejsko-
-przemysłowy 
krajobraz Wy˝yny 
Âlàskiej

pokazuje na mapie Polski 
pas wy˝yn i Wy˝yn´ Âlàskà 
(C); odczytuje z mapy 
nazwy miast le˝àcych 
na Wy˝ynie Âlàskiej (C); 
na podstawie zdj´cia 
wymienia charakterystyczne 
cechy krajobrazu miejsko-
-przemysłowego Wy˝yny 
Âlàskiej (B)

wymienia cechy krajobrazu 
miejsko-przemysłowego (A); 
podaje przykłady wpływu 
rozwoju przemysłu na stan 
Êrodowiska (B)

podaje przyczyny 
przekształcenia krajobrazu 
naturalnego Wy˝yny Âlàskiej 
w krajobraz miejsko-
-przemysłowy (A); podaje 
przykłady działaƒ człowieka 
słu˝àcych poprawie stanu 
Êrodowiska (B)

omawia proces przekształcania 
krajobrazu Wy˝yny Âlàskiej 
z naturalnego w miejsko-
-przemysłowy (B); podaje 
przykłady zmian w Êrodowisku 
spowodowanych działalnoÊcià 
człowieka (B)

podaje przykłady wpływu 
Êrodowiska na zdrowie 
ludzi (B); wymienia ró˝ne 
postaci, w jakich w´giel 
wyst´puje w skorupie 
ziemskiej i omawia sposób 
ich wykorzystania (B)

2. Na wapiennej 
Wy˝ynie 
Krakowsko-
-Cz´stochowskiej

50. Na wapiennej 
Wy˝ynie 
Krakowsko-
-Cz´stochowskiej

pokazuje na mapie Polski 
Wy˝yn´ Krakowsko-
-Cz´stochowskà (C); 
na podstawie zdj´cia wymienia 
2– 3 cechy charakteryzujàce 
nietoperze (B)

pokazuje na mapie Polski 
Pràdnik i Ojców (C); omawia 
tryb ˝ycia nietoperzy (B)

wymienia cechy krajobrazu 
krasowego (A); wyjaÊnia, w jaki 
sposób powstajà jaskinie (B); 
omawia cechy suchoroÊli (B); 
uzasadnia, ˝e Wy˝yna 
Krakowsko-Cz´stochowska jest 
atrakcyjna turystycznie (D)

wyjaÊnia poj´cie 
krasowienia (B); opisuje wyglàd 
jaskini krasowej (C); wymienia 
przyczyny ró˝norodnoÊci Êwiata 
roÊlin Wy˝yny Krakowsko-
-Cz´stochowskiej (A)

na podstawie dodatkowych 
êródeł opisuje histori´ jednego 
z zamków poło˝onych na 
„Szlaku Orlich Gniazd” (D)

3. WÊród pól 
i wàwozów Wy˝yny 
Lubelskiej

51. Poznajemy 
Wy˝yn´ Lubelskà

pokazuje na mapie Polski 
Wy˝yn´ Lubelskà (C); 
rozpoznaje roÊliny uprawiane 
na Wy˝ynie Lubelskiej (C)

wymienia charakterystyczne 
cechy krajobrazu Wy˝yny 
Lubelskiej (A); pokazuje 
na mapie główne miasta 
Wy˝yny Lubelskiej (C)

wyjaÊnia, w jaki sposób 
powstajà wàwozy (B)

omawia czynniki, dzi´ki 
którym na Wy˝ynie Lubelskiej 
intensywnie rozwin´ło si´ 
rolnictwo (B); opisuje atrakcje 
turystyczne wybranego 
miasta le˝àcego na Wy˝ynie 
Lubelskiej (C)

proponuje plan wycieczki 
po Wy˝ynie Lubelskiej (D)

4. Kraków – dawna 
stolica Polski

52. Kraków – 
dawna stolica 
Polski

pokazuje na mapie Polski 
Kraków (C)

wymienia główne wydarzenia 
z historii Krakowa (A)

omawia, wykorzystujàc 
map´, poło˝enie Krakowa 
(C); zaznacza na osi czasu 
główne wydarzenia z historii 
Krakowa (C); omawia 
osobliwoÊci Wawelu (A)

wyjaÊnia poj´cie kotlin 
podkarpackich (B); omawia 
wkład wybranych władców 
w rozwój Krakowa (B)

przygotowuje prezentacj´ 
na temat Ołtarza Wita Stwosza 
w koÊciele Mariackim (D)

53. Poznajemy 
skarby Krakowa

rozpoznaje na zdj´ciach 2–3 
zabytki Krakowa (C)

wskazuje na planie miasta 
główne zabytki Krakowa (C); 
opisuje dowolny zabytek 
Krakowa (C)

opracowuje plan zwiedzania 
Rynku Głównego 
w Krakowie (D)

opracowuje plan wycieczki 
po Starym MieÊcie 
i po Kazimierzu w Krakowie (D)

5. W´drujemy 
po parkach 
narodowych 
na wy˝ynach

54. Poznajemy 
parki narodowe 
wy˝yn

pokazuje na mapie parki 
narodowe chroniàce obszary 
wy˝ynne (C); rozpoznaje 
symbole omawianych parków 
narodowych (C)

podaje przykłady 2–3 zwierzàt 
˝yjàcych w Ojcowskim PN (C); 
podaje przykłady 2–3 zwierzàt 
˝yjàcych w Roztoczaƒskim 
PN (C)

opisuje roÊlinnoÊç Ojcowskiego 
PN (C); opisuje krajobraz 
Roztoczaƒskiego PN (C)

uzasadnia celowoÊç 
utworzenia Ojcowskiego PN 
i Roztoczaƒskiego PN (D)

omawia wpływ turystyki 
na przyrod´ parków 
narodowych (B); przygotowuje 
informacje na temat rzadkich 
gatunków roÊlin i zwierzàt 
wyst´pujàcych w omawianych 
parkach narodowych (D)

Podsumowanie 
działu 5

55., 56. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy krajobrazy wy˝yn”

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 6. Poznajemy krajobrazy gór

1. Góry niskie, 
Êrednie i wysokie

57. Poznajemy 
krajobraz gór 
niskich

pokazuje na mapie Polski Góry 
Âwi´tokrzyskie (C)

pokazuje na mapie Polski 
Łysogóry (C)

wyjaÊnia, jak powstały 
gołoborza (B); opisuje krajobraz 
Gór Âwi´tokrzyskich (C)

wymienia czynniki zewn´trzne, 
które ukształtowały krajobraz 
Gór Âwi´tokrzyskich (A)

na podstawie dodatkowych êródeł 
wiedzy przygotowuje informacje 
na temat historycznych przyczyn 
wycinania lasów w Górach 
Âwi´tokrzyskich (C)

58. Poznajemy 
krajobraz gór 
Êrednich i wysokich

pokazuje na mapie Polski 
Sudety i Karpaty (C); na 
podstawie obserwacji okazów 
skał wymienia po dwie cechy 
skał wyst´pujàcych w górach 
(np. granitu i piaskowca) (C)

wymienia trzy cechy 
krajobrazu Karkonoszy (A); 
przyporzàdkowuje nazwy 
do zaprezentowanych okazów 
skał (C)

pokazuje na mapie Polski 
Kotlin´ Jeleniogórskà i Kotlin´ 
Kłodzkà (C); opisuje krajobraz 
Karkonoszy (B); pokazuje na 
mapie Polski pasma górskie 
tworzàce Karpaty (C)

porównuje krajobraz 
Sudetów z krajobrazem 
Gór Âwi´tokrzyskich (C); 
charakteryzuje skały 
wyst´pujàce w górach (B)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji prezentuje 
atrakcje turystyczne 
Karkonoszy (D)

2. Tatry – kraina 
turni i grani

59. Tatry – kraina 
turni i grani

pokazuje na mapie Polski 
Tatry (C); na podstawie zdj´cia 
wymienia 2–3 cechy krajobrazu 
wysokogórskiego (B)

pokazuje na mapie Polski Rysy 
– najwy˝szy szczyt polskiej 
cz´Êci Tatr Wysokich (C); 
wymienia 2–3 cechy krajobrazu 
wysokogórskiego (A)

pokazuje na mapie Tatr Tatry 
Wysokie i Tatry Zachodnie (C); 
wymienia cechy krajobrazu 
wysokogórskiego (A)

omawia formy skalne 
wyst´pujàce w Tatrach 
Wysokich (A); wymienia nazwy 
du˝ych tatrzaƒskich jezior, jaskiƒ 
i dolin (A); porównuje krajobraz 
Tatr Wysokich z krajobrazem Tatr 
Zachodnich (C)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji przygotowuje 
opis miejsc, które warto 
zobaczyç b´dàc w Tatrach (D)

3. Pogoda 
i roÊlinnoÊç Tatr

60. Pogoda 
i roÊlinnoÊç Tatr

wymienia 2–3 cechy tatrzaƒskiej 
pogody (A); podaje nazwy 
pi´ter roÊlinnoÊci w Tatrach (A); 
omawia wybrane pi´tro 
roÊlinnoÊci w Tatrach (B)

wyjaÊnia, dlaczego w wy˝szych 
partiach gór dłu˝ej zalega 
Ênieg (B); porównuje 
roÊlinnoÊç regla dolnego i regla 
górnego (C)

wyjaÊnia, dlaczego roÊlinnoÊç 
w górach jest rozmieszczona 
pi´trowo (B); oblicza 
temperatur´ powietrza 
na szczytach, znajàc 
temperatur´ powietrza 
u podnó˝a gór (D)

omawia cechy wiatru halnego 
i jego wpływ na warunki 
pogodowe w Tatrach (A); 
charakteryzuje pi´tra roÊlinnoÊci 
w Tatrach (B); omawia cechy 
budowy roÊlin z poszczególnych 
pi´ter umo˝liwiajàce im ˝ycie 
na danej wysokoÊci (C)

opracowuje spis zasad, których 
nale˝y przestrzegaç, wybierajàc 
si´ w góry (D)

4. W´drujemy 
po parkach 
narodowych 
w górach

61. Poznajemy 
parki 
narodowe Gór 
Âwi´tokrzyskich 
i Sudetów

pokazuje na mapie 
Polski parki narodowe 
w Górach Âwi´tokrzyskich 
i Sudetach (C); rozpoznaje 
symbole omawianych parków 
narodowych (C)

wymienia nazwy parków naro-
dowych poło˝onych w Górach 
Âwi´tokrzyskich i Sudetach (A);
wymienia 2–3 osobliwoÊci 
wybranego parku 
narodowego (A); podaje 
po dwa przykłady organizmów 
chronionych ˝yjàcych w poz-
nanych parkach narodowych (B)

charakteryzuje wybrany park 
narodowy (B)

charakteryzuje parki narodowe 
Gór Âwi´tokrzyskich 
i Sudetów (B)

przygotowuje informacje 
na temat rzadkich gatunków 
roÊlin i zwierzàt ˝yjàcych 
w omawianych parkach 
narodowych (D)

62. Poznajemy 
parki narodowe 
Karpat

pokazuje na mapie poło˝enie 
dwóch karpackich parków 
narodowych (C); rozpoznaje 
symbole poznanych parków 
narodowych (C)

wymienia nazwy parków 
narodowych poło˝onych 
w Karpatach (A); wymienia 
osobliwoÊci wybranego parku 
narodowego Karpat (A); podaje 
po dwa przykłady organizmów 
chronionych ˝yjàcych w pozna-
nych parkach narodowych (B)

charakteryzuje wybrany park 
narodowy (B)

charakteryzuje parki narodowe 
Karpat (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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Podsumowanie 
działu 6

63., 64. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy krajobrazy gór”

Dział 7. Odkrywamy tajemnice Êwiata roÊlin i grzybów

1. Mchy – roÊliny 
wilgotnych 
Êrodowisk 
làdowych

65. Poznajemy 
mchy

wskazuje na planszy cz´Êci 
ciała mchu (C); wymienia 
miejsca wyst´powania 
mchów (A)

omawia budow´ zewn´trznà 
mchu (B); omawia znaczenie 
mchów w przyrodzie (B)

wyjaÊnia zwiàzek budowy 
mchów ze sposobem 
pobierania przez nie 
wody (C); podaje przykłady 
wykorzystywania mchów przez 
człowieka (A)

omawia proces rozmna˝ania 
si´ mchów przez zarodniki (B); 
omawia rol´ poszczególnych 
cz´Êci ciała mchu (B); wyjaÊnia, 
dlaczego mchy nazywamy 
organizmami pionierskimi (B)

omawia budow´ komórki 
roÊlinnej (B); omawia 
rol´ wybranych struktur 
komórkowych (B)

2. Paprotniki 
– roÊliny 
o zró˝nicowanej 
budowie

66. Poznajemy 
paprotniki

wymienia grupy paprotników 
(paprocie, skrzypy, 
widłaki) (A); wymienia miejsca 
wyst´powania paprotników (A); 
rozpoznaje przedstawicieli 
paprotników (C)

omawia budow´ zewn´trznà 
paproci (B); dokumentuje 
obserwacj´ zarodni 
i zarodników paproci (C)

podaje przykłady znaczenia 
paprotników (A); omawia 
budow´ zewn´trznà 
skrzypów (B); omawia budow´ 
zewn´trznà widłaków (B)

wskazuje cechy wspólne 
w procesie rozmna˝ania mchów 
i paprotników (C); wskazuje 
cechy wspólne paproci, 
skrzypów i widłaków (D)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji omawia 
sposób powstania w´gla 
kamiennego (B)

67/68. Poznajemy 
Êrodowiska mchów 
i paprotników – 
lekcje w terenie

opisuje miejsca wyst´powania 
mchów i paprotników (C); 
rozpoznaje wybranych 
przedstawicieli mchów, paproci, 
skrzypów, widłaków (D)

na okazach naturalnych 
wskazuje poznane cz´Êci ciała 
roÊlin (D)

wskazuje poło˝enie zarodni 
u obserwowanych roÊlin (D); 
dokumentuje prowadzone 
obserwacje (D)

rozpoznaje obserwowane mchy 
i paprotniki, posługujàc si´ 
atlasem roÊlin (D)

przygotowuje informacje 
na temat chronionych gatunków 
paprotników (D)

3. RoÊliny 
wytwarzajàce 
kwiaty i nasiona

69. RoÊliny 
wytwarzajàce 
kwiaty i nasiona

pokazuje na planszy organy 
roÊliny nasiennej (C); wymienia 
trzy przykłady znaczenia roÊlin 
nasiennych (A)

rozpoznaje nasiona 
kilku wybranych roÊlin 
nasiennych (C); podaje 3–4 
przykłady znaczenia roÊlin 
nasiennych w przyrodzie 
i dla gospodarki człowieka (B)

wyjaÊnia poj´cie roÊliny 
nasienne (B); wyjaÊnia 
poj´cia: roÊliny nagonasienne 
i okrytonasienne (B); omawia 
wyst´powanie roÊlin nasiennych 
na Ziemi (A)

rozpoznaje typy 
kwiatostanów (C); omawia 
wady i zalety rozmna˝ania si´ 
przez zarodniki i nasiona (B)

przygotowuje informacje 
na temat roÊlin nasiennych, 
uwzgl´dniajàc np. najstarsze 
roÊliny, najwi´ksze, najmniejsze, 
itp. (C)

70. Jak 
odró˝niç roÊliny 
nagonasienne od 
okrytonasiennych? 
– lekcja w terenie

na podstawie obserwacji 
wskazuje dwie cechy 
roÊliny nagonasiennej (C); 
na podstawie obserwacji 
wskazuje dwie cechy roÊliny 
okrytonasiennej (C); 
rozpoznaje 2–3 roÊliny 
nagonasienne (C); 
rozpoznaje 2–3 roÊliny 
okrytonasienne (C)

wskazuje cechy budowy 
pozwalajàce odró˝niç 
od siebie wybrane roÊliny 
nagonasienne (D); wskazuje 
cechy budowy pozwalajàce 
odró˝niç od siebie wybrane 
roÊliny okrytonasienne (D)

porównuje poło˝enie  nasion 
u roÊlin nagonasiennych 
i okrytonasiennych (C); 
wskazuje na okazach 
naturalnych roÊlin nago- 
i okrytonasiennych poło˝enie 
kwiatostanów (np. u sosny 
i u leszczyny) (D)

wyszukuje roÊliny 
okrytonasienne posiadajàce 
poznane na lekcji typy 
kwiatostanów (D); rozpoznaje 
typy kwiatostanów wskazane 
przez nauczyciela (D)

przygotowuje dokumentacj´ 
fotograficznà (lub prezentacj´ 
multimedialnà) pt. „RoÊliny 
nasienne rosnàce w najbli˝szej 
okolicy” (D)

4. Budowa roÊlin 
nasiennych

71. Budowa 
roÊlin nasiennych 
i funkcje łodygi

wymienia główne cz´Êci 
ciała roÊliny nasiennej (A); 
opisuje budow´ p´du 
nadziemnego (B); porównuje 
wyglàd łodygi drzewa i roÊliny 
zielnej (2–3 cechy) (C)

podaje przykłady roÊlin 
majàcych p´dy podziemne (A); 
omawia rol´ łodygi (A); 
na podstawie obserwacji 
przekroju pnia drzewa iglastego, 
np. sosny, oblicza jego wiek (D)

omawia funkcje 
p´dów: nadziemnego 
i podziemnego (A)

omawia sposób przewodzenia 
wody i soli mineralnych oraz 
produktów fotosyntezy (A)

podaje przykłady przekształceƒ 
łodygi (A); podaje przykłady 
wykorzystywania łodyg roÊlin 
nasiennych przez człowieka (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:
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4. Budowa roÊlin 
nasiennych cd.

72. Funkcje liÊci 
i korzeni

opisuje budow´ zewn´trznà 
liÊcia (C); wymienia dwie 
funkcje korzeni (A)

wymienia funkcje liÊcia (A); 
omawia cechy palowego 
systemu korzeniowego (A)

omawia rol´ aparatu 
szparkowego u roÊlin (A); 
porównuje systemy korzeniowe 
palowy i wiàzkowy (C)

omawia rodzaje i ró˝ne kształty 
liÊci, podajàc przykłady (C); 
wymienia przykłady roÊlin 
majàcych: system korzeniowy 
palowy, system korzeniowy 
wiàzkowy (B)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji podaje 
przykłady przekształceƒ liÊci 
i korzeni (B)

73/74. 
Obserwujemy 
roÊliny nasienne 
najbli˝szej okolicy 
– lekcje w terenie

wskazuje poznane cz´Êci 
ciała roÊliny na okazach 
naturalnych (D); porównuje 
elementy budowy zewn´trznej 
dwóch rodzajów liÊci 
(np. brzozy i kasztanowca) (D)

rozpoznaje rodzaje p´dów 
podziemnych (D); rozpoznaje 
typy systemów korzeniowych 
roÊlin (C)

wskazuje poznane rodzaje liÊci 
na okazach naturalnych (C)

porównuje budow´ dwóch 
roÊlin okrytonasiennych 
np. tulipana i mniszka 
lekarskiego (D)

wskazuje okazy roÊlin 
w Êrodowisku przyrodniczym, 
u których mo˝na zaobserwowaç 
zmodyfikowane cz´Êci ciała (D)

5. Jak rozmna˝ajà 
si´ roÊliny 
nasienne?

75. Jak rozmna˝ajà 
si´ roÊliny 
nasienne?

omawia kolejne czynnoÊci 
rozmna˝ania roÊliny ozdobnej 
przez podział (A);
na modelu lub planszy wskazuje 
poszczególne cz´Êci kwiatu (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
rozmna˝anie bezpłciowe 
roÊlin (B); podaje nazwy 
cz´Êci kwiatu (A); rysuje pr´cik 
i słupek (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
rozmna˝anie płciowe roÊlin (B);
omawia rol´ poszczególnych 
cz´Êci kwiatu (C); omawia 
budow´ pr´cika i słupka (A)

wyjaÊnia poj´cie kwiaty 
obupłciowe (B)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji podaje 
przykłady ró˝nych 
przystosowaƒ kwiatów 
do zapylania (B)

76. Jak przebiega 
rozwój roÊliny 
nasiennej?

wymienia warunki niezb´dne 
do kiełkowania roÊlin (A); 
podaje przykłady sposobów 
rozprzestrzeniania nasion 
znajdujàcych si´ w owocach (A)

korzystajàc ze schematu, 
omawia cykl rozwojowy roÊliny 
okrytonasiennej (D);
opisuje rysunek budowy 
nasienia (C)

wyjaÊnia znaczenie poj´ç: 
zapylenie i zapłodnienie (B); 
charakteryzuje przystosowania 
owoców do ró˝nych sposobów 
rozprzestrzeniania zawartych 
w nich nasion (C)

omawia proces zapylenia 
i zapłodnienia u roÊlin 
okrytonasiennych (B); omawia 
budow´ owocu (C)

przygotuje informacje 
na temat wartoÊci od˝ywczych 
wybranych nasion (D)

77. Obserwujemy 
fazy rozwoju roÊlin 
nasiennych – 
lekcja w terenie

wskazuje na okazach 
naturalnych kwiaty 
i kwiatostany (C);
wskazuje na okazach 
naturalnych poznane cz´Êci 
kwiatu (C)

porównuje budow´ kwiatów 
tulipana i jabłoni (D)

wskazuje zmiany w wyglàdzie 
kwiatu Êwiadczàce o tym, ˝e 
nastàpiło ju˝ zapłodnienie (D)

na podstawie obserwacji 
omawia zmiany wyglàdu roÊliny 
na ró˝nych etapach rozwoju 
(np. wyst´powanie liÊcieni, czyli 
pierwszych liÊci ró˝niàcych 
si´ od liÊci właÊciwych, liczba 
liÊcieni) (D)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji wyjaÊnia, czym 
jest bielmo (B)

6. Budowa 
i ró˝norodnoÊç 
grzybów

78. Budowa 
i ró˝norodnoÊç 
grzybów

na podstawie obserwacji 
rysuje owocnik grzyba 
kapeluszowego (D); podaje 
nazwy cz´Êci grzyba (A)

wymienia miejsca 
wyst´powania grzybów (A)

wyjaÊnia, dlaczego grzyby 
tworzà odr´bne królestwo (B); 
podaje przykłady grzybów 
jedno- i wielokomórkowych (A); 
omawia budow´ grzybów 
wielokomórkowych (A)

wymienia ró˝nice mi´dzy 
grzybami i roÊlinami (B); opisuje 
ró˝ne kształty owocników, 
podajàc przykłady (B)

charakteryzuje porosty (C)

7. O grzybach 
dobrze i êle

79. O grzybach 
dobrze i êle

wyjaÊnia, dlaczego nale˝y 
zbieraç tylko grzyby, które si´ 
zna (B); na podstawie ilustracji 
wymienia charakterystyczne 
cechy muchomora 
sromotnikowego (C); 
rozpoznaje 2–3 gatunki 
grzybów jadalnych (C)

podaje przykłady 
wykorzystywania grzybów (A); 
odró˝nia gatunki grzybów 
jadalnych od gatunków 
grzybów trujàcych (D); podaje 
po 2–3 przykłady pozytywnej 
i negatywnej roli grzybów (B)

wymienia cechy 
budowy zewn´trznej 
grzybów ułatwiajàce ich 
rozpoznawanie (A); podaje 
przykłady wpływu grzybów 
paso˝ytniczych na roÊliny, 
zwierz´ta, ludzi (B)

wymienia objawy, które 
mogà Êwiadczyç o zatruciu 
grzybami (A); omawia sposób 
post´powania w przypadku 
podejrzenia zatrucia 
grzybami (A)

wyszukuje w ró˝nych êródłach 
informacje o chronionych 
gatunkach grzybów (D); 
przygotowuje spis zasad 
obowiàzujàcych podczas 
grzybobrania (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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7. O grzybach 
dobrze i êle cd.

80/81. Obserwacja 
grzybów 
w naturalnym 
Êrodowisku –lekcje 
w terenie

wskazuje na okazie naturalnym 
poznane cz´Êci ciała 
grzyba kapeluszowego (C)

opisuje (na podstawie 
obserwacji) warunki, w jakich 
wyst´pujà grzyby (D)

wskazuje w Êrodowisku 
przyrodniczym grzyby 
paso˝ytnicze (np. hub´, 
sporysz) (D)

rozpoznaje poznane kształty 
owocników grzybów 
kapeluszowych (D); rozpoznaje, 
korzystajàc z atlasu, 2–3 gatunki 
grzybów (D)

wskazuje w Êrodowisku 
przyrodniczym porosty (C); 
wykorzystujàc skal´ porostowà, 
ocenia stan czystoÊci 
Êrodowiska (D)

Podsumowanie 
działu 7

82., 83. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice Êwiata roÊlin i grzybów”

Dział 8: Odkrywamy tajemnice materii

1. Z czego jest 
zbudowany 
otaczajàcy nas 
Êwiat?

84. Z czego 
jest zbudowany 
otaczajàcy nas 
Êwiat?

wykonuje z plasteliny 
modele drobin (C); wykonuje 
z plasteliny modele 
dwóch ró˝nych substancji 
zbudowanych z drobin (C); 
na podstawie obserwacji 
wymienia właÊciwoÊci 2–3 
wybranych substancji (C); 
podaje przykłady ciał stałych, 
cieczy i gazów (B); 
rysuje uło˝enie drobin 
w ciałach stałych, cieczach 
i gazach (C)

wyjaÊnia, czym sà drobiny (B); 
wyjaÊnia poj´cie właÊciwoÊci 
substancji (B); omawia wpływ 
temperatury na zmiany stanu 
skupienia substancji (A); 
rozpoznaje stan skupienia 
substancji na podstawie 
uło˝enia drobin C)

porównuje właÊciwoÊci wody 
w trzech stanach skupienia (C); 
omawia uło˝enie drobin 
w ciałach stałych, cieczach 
i gazach (B)

wyjaÊnia, podajàc przykłady, 
czym jest materia (B); wyjaÊnia, 
od czego zale˝à właÊciwoÊci 
substancji (B); porównuje 
ruch drobin w ciałach stałych, 
cieczach i gazach (C)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji wyjaÊnia, czym 
jest atom (D)

2. WłaÊciwoÊci ciał 
stałych

85. Badamy 
właÊciwoÊci ciał 
stałych

bada doÊwiadczalnie mo˝liwoÊç 
zmniejszenia obj´toÊci ciała 
stałego (C); podaje przykłady 
ciał twardych, kruchych 
i plastycznych (B); bada 
doÊwiadczalnie właÊciwoÊci 
mechaniczne wybranych ciał 
stałych (C)

bada doÊwiadczalnie wpływ 
rozdrobnienia substancji 
na jej obj´toÊç (C); 
okreÊla właÊciwoÊci ciał 
stałych w zakresie kształtu 
i ÊciÊliwoÊci (A); wymienia 
właÊciwoÊci mechaniczne ciał 
stałych (A)

wyjaÊnia, co nazywamy 
nieÊciÊliwoÊcià ciał stałych (B)

wyjaÊnia, dlaczego ciała 
stałe majà okreÊlony kształt 
i okreÊlonà obj´toÊç (B)

omawia, popierajàc 
przykładami, wpływ sposobów 
uło˝enia drobin w ciałach 
stałych na ich właÊciwoÊci (B)

86.WłaÊciwoÊci 
magnetyczne 
ciał stałych; 
wykorzystywanie 
właÊciwoÊci ciał 
stałych

wskazuje bieguny magnetyczne 
w magnesie (C); podaje 
przykłady przedmiotów 
wykonanych z substancji 
kruchych, twardych 
i spr´˝ystych (A)

bada oddziaływanie magnesów 
na siebie i inne substancje (C); 
podaje przykłady wykorzystania 
w ˝yciu właÊciwoÊci 
plastycznych i magnetycznych 
ciał stałych (A)

wyjaÊnia, czym jest 
magnes (B); podaje 
przykłady ciał przyciàganych 
i nieprzyciàganych przez 
magnes (B); okreÊla właÊciwoÊç 
mechanicznà wskazanego 
ciała stałego (np. w´gla, 
materaca) (B)

omawia wzajemne 
oddziaływanie magnesów (B); 
podaje przykłady przedmiotów 
(inne ni˝ w podr´czniku), 
do których wykonania 
wykorzystano właÊciwoÊci 
mechaniczne i magnetyczne 
ciał stałych (B)

korzystajàc z dodatkowych 
êródeł informacji, podaje 
przykłady wykorzystania 
najtwardszych ciał stałych (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:
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3. WłaÊciwoÊci 
cieczy

87. Badamy 
właÊciwoÊci cieczy

bada doÊwiadczalnie wpływ 
wielkoÊci naczynia na obj´toÊç 
cieczy (C)

okreÊla właÊciwoÊci 
cieczy w zakresie kształtu 
i ÊciÊliwoÊci (A); bada 
doÊwiadczalnie mo˝liwoÊç 
zmiany obj´toÊci cieczy (C)

wyjaÊnia, dlaczego ciecze nie 
majà własnego kształtu (B); 
porównuje właÊciwoÊci ciał 
stałych i cieczy w zakresie 
kształtu i ÊciÊliwoÊci (C)

wyjaÊnia, dlaczego ciecze majà 
stałà obj´toÊç (B); wyjaÊnia, 
na czym polega zjawisko dyfuzji 
w cieczach (B)

na podstawie dodatkowych 
êródeł informacji podaje 
przykłady dwóch cieczy, 
w których nie zaobserwujemy 
zjawiska dyfuzji, np. woda i olej; 
woda i benzyna (B)

88. Zjawisko 
dyfuzji w cieczach 
i szybkoÊç 
parowania

wymienia czynniki wpływajàce 
na szybkoÊç parowania 
cieczy (A); podaje przykłady 
cieczy, których pary 
sà łatwopalne (A)

porównuje, przeprowadzajàc 
doÊwiadczenie, wpływ 
rodzaju cieczy na szybkoÊç 
parowania (C)

bada doÊwiadczalnie wpływ 
temperatury cieczy na ich 
dyfuzj´ (C)

4. Zale˝noÊci 
mi´dzy masà 
a obj´toÊcià 
substancji

89. Zale˝noÊci 
mi´dzy masà 
a obj´toÊcià 
substancji

wymienia nazwy jednostek 
masy (A)

podaje sposób wyznaczenia 
masy (A); doÊwiadczalnie 
porównuje masy ró˝nych 
substancji o tej samej 
obj´toÊci (C)

oblicza mas´ substancji o danej 
obj´toÊci, majàc danà mas´ 
1 cm3 tej substancji (C)

wyjaÊnia, dlaczego substancje 
o tej samej obj´toÊci ró˝nià si´ 
masami (B); wyjaÊnia zwiàzek 
obj´toÊci substancji z jej 
masà (B)

wyjaÊnia poj´cie g´stoÊci 
substancji (B)

5. WłaÊciwoÊci 
gazów

90. Badamy 
właÊciwoÊci gazów

bada doÊwiadczalnie mo˝liwoÊç 
zmiany obj´toÊci gazu (C); 
podaje przykłady wykorzystania 
w ˝yciu codziennym ÊciÊliwoÊci 
i rozpr´˝liwoÊci gazów (B)

okreÊla właÊciwoÊci 
gazów w zakresie kształtu 
i ÊciÊliwoÊci (A); podaje 
przykłady dyfuzji w gazach (B)

wyjaÊnia, dlaczego gazy nie 
majà stałego kształtu i stałej 
obj´toÊci (B); wyjaÊnia, na czym 
polega ÊciÊliwoÊç gazów (B); 
wyjaÊnia, na czym polega 
rozpr´˝liwoÊç gazów (B)

porównuje przebieg dyfuzji 
w cieczach i w gazach (C)

wyjaÊnia, co to jest pró˝nia (B); 
omawia zasady bezpieczeƒstwa 
podczas posługiwania si´ 
urzàdzeniami, w których 
wykorzystano zjawisko 
ÊciÊliwoÊci gazów (A)

6. Przekazywanie 
ciepła przez ciała 
stałe, ciecze i gazy

91. Przekazywanie 
ciepła przez ciała 
stałe, ciecze i gazy

podaje przykłady ciał stałych 
dobrze i êle przewodzàcych 
ciepło (C)

wyjaÊnia, dzi´ki czemu jest 
mo˝liwe ogrzewanie mieszkaƒ 
za pomocà kaloryferów (B)

wyjaÊnia poj´cia: przewodnik 
ciepła, izolator ciepła (B); 
podaje przykłady zastosowania 
gazu jako izolatora ciepła (B)

podaje przykłady zastosowania 
przewodnictwa cieplnego 
ciał stałych (B); porównuje 
przekazywanie ciepła przez 
ciecze, gazy i ciała stałe (C)

wyjaÊnia zasad´ działania 
termosu (D); wyjaÊnia, czy 
powiedzenie „futro grzeje” jest 
prawdziwe (D)

7. Wpływ zmian 
temperatury na 
ciała stałe, ciecze 
i gazy

92. Jak zmiany 
temperatury 
wpływajà na 
właÊciwoÊci ciał 
stałych?

podaje przykłady z ˝ycia 
codziennego potwierdzajàce 
zjawisko rozszerzalnoÊci 
cieplnej ciał stałych (A)

wyjaÊnia, dlaczego latem na 
jezdniach powstajà koleiny (B)

podaje przykłady Êwiadczàce 
o tym, ˝e konstruktorzy 
i projektanci uwzgl´dniajà 
zjawiska rozszerzalnoÊci 
cieplnej ciał stałych (B)

wyjaÊnia zwiàzek 
rozszerzalnoÊci cieplnej 
ciał stałych z ich budowà 
drobinowà (C)

wyjaÊnia wpływ temperatury 
powietrza na dokładnoÊç 
pomiarów wykonywanych 
przy u˝yciu metalowej taÊmy 
mierniczej (B)

93. Jak zmiany 
temperatury 
wpływajà na 
właÊciwoÊci cieczy 
i gazów?

podaje przykłady wykorzystania 
w praktyce zjawiska 
rozszerzalnoÊci cieplnej 
cieczy (A)

bada doÊwiadczalnie 
rozszerzalnoÊç cieplnà 
cieczy (C); bada doÊwiadczalnie 
wpływ temperatury na obj´toÊç 
gazów (C)

wyjaÊnia, na czym polega 
nietypowa rozszerzalnoÊç 
cieplna wody (B); porównuje 
zjawisko parowania 
i wrzenia (C); wyjaÊnia, na jakiej 
zasadzie zamyka si´ szczelnie 
słoiki z przetworami (B)

wyjaÊnia, dlaczego szybkoÊç 
parowania cieczy zale˝y od jej 
temperatury (B)

wyjaÊnia, dlaczego zamarzanie 
i rozmarzanie wody 
w szczelinach jezdni wpływa 
niekorzystnie na stan dróg (B)

Podsumowanie 
działu 8

94., 95. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Odkrywamy tajemnice materii”

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


