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1.  

Poznajemy 

tajemnice 

warsztatu 

przyrodnika 

Uczeń przy pomocy 

nauczyciela: wymienia 

niektóre składniki przyrody;  

• nazywa zmysły człowieka, 

stosuje zasady 

bezpieczeństwa 

podczas obserwacji  

przyrodniczych; 

• wymienia przyrządy 

ułatwiające 

poznawanie przyrody;  

• prowadzi proste 

obserwacje, w wybrany 

przez siebie 

sposób dokumentuje 

obserwacje;  

• nazywa, wskazuje na 

mapie kierunki główne 

geograficzne ; 

•orientuje mapę, plan w 

terenie przy pomocy 

kompasu;  

•podaje przykłady obiektów, 

które można obserwować za 

pomocą mikroskopu; 

• podaje nazwy wskazanych 

przez nauczyciela głównych 

Uczeń : 

podaje przykłady  

ożywionych i nieożywionych 

elementów przyrody;  

•proponuje przyrządy, jakie 

należy przygotować do 

prowadzenia obserwacji w 

terenie; 

• omawia dowolną cechę 

przyrodnika; 

• wymienia zmysły 

umożliwiające poznawanie 

otaczającego świata 

•wyjaśnia rolę zmysłów 

człowieka w poznawaniu 

przyrody;  

• prawidłowo posługuje się 

różnymi przyrządami, 

ułatwiającymi obserwację ; 

• nazywa, wskazuje na mapie 

geograficzne kierunki 

główne i pośrednie, zna ich  

, międzynarodowe skróty;  

• wyznacza kierunki  

za pomocą kompasu;  
• przyporządkowuje przyrząd 

do obserwowanego obiektu; 

Uczeń: rozpoznaje w terenie/na 

ilustracji przyrodniczej (dzieli 

je na ożywione i nieożywione) 

składniki przyrody; 

• wymienia narządy 

poszczególnych zmysłów 

człowieka;  

• opisuje przyrządy ułatwiające 

obserwacje przyrodnicze 

(mikroskop, lupę) 

wskazuje, których przyrządów 

należy użyć do obserwacji 

różnych obiektów 

przyrodniczych;  

• obserwuje wszystkie fazy 

rozwoju rośliny, dokumentuje 

obserwacje;  

• wymienia różnicę pomiędzy 

obserwacją a doświadczeniem 

, potrafi zaplanować obserwacje i  

doświadczenie; 

• opisuje kierunki geograficzne na 

róży kierunków;  

• określa kierunki świata w 

terenie różnymi sposobami;  

 

 

Uczeń: podaje przykłady 

powiązań pomiędzy elementami 

przyrody;  

•klasyfikuje wskazane elementy 

na ożywione i nieożywione 

składniki przyrody oraz wytwory 

działalności człowieka; 

• na podstawie obserwacji 

podejmuje próbę przewidzenia 

niektórych sytuacji i zjawisk; 

• planuje obserwację dowolnego 

obiektu lub organizmu w terenie ; 

uzasadnia celowość zaplanowanej 

obserwacji; 

 • podaje przykłady 

wykorzystania w życiu 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych; 

• wskazuje, jakimi zmysłami 

prowadzi się różne obserwacje 

przyrodnicze;  

• uzasadnia, dlaczego obserwator 

powinien być cierpliwy, dokładny 

i systematyczny; 

• wykonuje i opisuje proste 

doświadczenia, dokumentuje ich 

przebieg, wyciąga wnioski, 

Uczeń: opanował wymagania 

na ocenę bardzo dobrą  

a ponad to:  

 

• twórczo i samodzielnie 

rozwiązuje problemy;  

• planuje i przeprowadza 

doświadczenia, 

• prowadzi analizę, wyciąga 

trafne wnioski z 

prowadzonych obserwacji;  

• przyporządkowuje 

organizmy do odpowiednich 

grup;  

• wykazuje duże 

zainteresowanie przedmiotem, 

bierze udział w konkursach o 

tematyce przyrodniczej;  

• poszukuje dodatkowych 

informacji korzystając z 

różnych  źródeł, dzieli się 

zdobytą wiedzą; 

• Jego wiedza wykracza poza 

podstawę programową 

etapu nauczania w klasie 

czwartej. 

 



kierunków geograficznych; 

 

•odczytuje informacje 

zapisane w legendzie planu 

 

 
 

• przygotowuje mikroskop do 

prowadzenia obserwacji; 

• posługując się instrukcją, 

wyznacza kierunki 

geograficzne za pomocą 

gnomonu; 

• wymienia cechy przyrodnika; 

• omawia sposób wyznaczania 

kierunków geograficznych za 

pomocą gnomonu; 

oblicza powiększenie 

mikroskopu, opisuje jego 

budowę; 

• opisuje kierunki geograficzne na 

róży kierunków, używając 

skrótów w języku polskim i 

angielskim; 

• opisuje różne  sposoby 

wyznaczania kierunku 

północnego ; 
•uzasadnia, że pełną informację  

o otaczającym świecie 

uzyskujemy dzięki 

współdziałaniu zmysłów;  

 • wyjaśnia , z jakiego powodu 

ważne jest prawidłowe 

zorientowanie mapy w terenie;  

• porównuje dokładność 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

kompasu i gnomonu 

 

 

2.  

Poznajemy 

pogodę i inne 

zjawiska 

przyrodnicze 

• obserwuje pozorną 

wędrówkę Słońca . 

• wyjaśnia, co to jest 

pogoda, wymienia składniki 

pogody oraz przyrządy 

służące do ich  

pomiaru;  

• prowadzi obserwacje 

pogody, dokumentuje 

wyniki obserwacji; 

• wymienia 4 pory roku oraz 

wskazuje charakterystyczne 

 cechy dla danej pory roku;  

• wymienia stany skupienia 

wody w przyrodzie ; podaje 

przykłady występowania 

wody w różnych stanach 

skupienia; 

•  odczytuje wskazania 

termometru ; 

• podaje warunki krzepnięcia 

wody ; podaje nazwy 

przemian stanów skupienia 

wody ; przyporządkowuje 

stany skupienia wody do 

właściwych przedziałów 

• wskazuje miejsce wschodu, 

górowania i zachodu Słońca; 

•obserwuje i nazywa zjawiska 

atmosferyczne zachodzące 

w Polsce;  

•wyjaśnia pojęcia: równonoc 

jesienna, równonoc wiosenna, 

przesilenie letnie, przesilenie 

zimowe ; omawia cechy 

pogody w poszczególnych 

porach roku; 

•omawia budowę termometru; 

przeprowadza, zgodnie 

z instrukcja, doświadczenia 

wykazujące wpływ: 

– temperatury otoczenia 

na parowanie wody , 

– wielkości powierzchni 

na parowanie wody  

wyjaśnia pojęcia: parowanie 

i skraplanie wody; 

•zapisuje temperaturę dodatnią 

i ujemną ; omawia sposób 

pomiaru ilości opadów; podaje 

nazwy osądów 

atmosferycznych; 

• podaje jednostki pomiarów 

składników pogody;  

• buduje na podstawie instrukcji 

prosty wiatromierz, wyjaśnia 

zasadę jego działania;  

• mierzy temperaturę powietrza, 

określa rodzaj opadów, stopie 

rodzaj opadów, stopień 

zachmurzenia nieba, prowadzi  

kalendarz pogody;  

•formułuje wnioski 

z przeprowadzonych 

doświadczeń); rysuje 

schemat przedstawiający 

zmiany stanu skupienia 

wody; 

•wymienia przyrządy służce do 

obserwacji meteorologicznych ; 

omawia zmiany temperatury 

powietrza w ciągu roku ; 

omawia sposób powstawania 

chmur ; rozróżnia rodzaje 

osadów atmosferycznych; 

•wyjaśnia, czym jest ciśnienie  

atmosferyczne); formułuje 

wnioski z przeprowadzonych 

•wyjaśnia działanie 

 przyrządów do pomiaru 

składników pogody 

 • wymienia i krótko opisuje różne 

osady i opady atmosferyczne;  

• wykonuje i opisuje proste 

doświadczenia  wykazujące  

istnienie powietrza i ciśnienia  

atmosferycznego;  

• opisuje, jak powstaje wiatr 

, określa kierunek i siłę 

wiatru, odczytuje z rysunku 

kierunek wiatru;  

•wyjaśnia pojęcia: kalendarzowe i 

astronomiczne pory roku, nazywa 

je; 

• wyjaśnia jak rośliny i zwierzęta 

przystosowały się do 

zmieniających się warunków  

pogodowych w różnych porach 

roku;  
• dokumentuje doświadczenia 

opisujące zmiany stanów 

skupienia; 

według poznanego schematu; 

•omawia zmiany długości cienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

j.w. 



temperaturowych; 

•przyporządkowuje 

nazwy 3 przyrządów do 

rodzajów obserwacji 

meteorologicznych; 

• proponuje sposoby 

opieki nad zwierzami 

w okresie zimy. 

 

określa jednostki, w których 

wyraża się składniki pogody. 

 

• opisuje cechy pogody w 

różnych porach roku;  

• wie, kiedy rozpoczynają się 

poszczególne pory roku, 

podaje daty. 

 

doświadczeń; 

• wskazuje zależność między 

wysokością Słońca a długością 

cienia 

• zauważa różnicę w pozornej 

drodze Słońca oraz jego 

wysokości nad horyzontem w 

różnych porach roku. 

 

 

w ciągu dnia; 

•porównuje wysokość Słońca 

nad widnokręgiem oraz długości 

cienia w poszczególnych 

porach roku. 

3.  
Poznajemy 

Świat 

organizmów 

• podaje przykłady 

organizmów samożywnych i 

cudzożywnych; 

•omawia dwie wybrane 

czynności życiowe 

organizmów; 

•omawia cechy 

przedstawicieli dwóch 

dowolnych królestw 

organizmów; 

•wyjaśnia pojęcia: organizm 

jednokomórkowy, organizm 

wielokomórkowy; 
• układa łańcuch 

pokarmowy z podanych 

organizmów. 
 
 
 

• podaje charakterystyczne 

cechy organizmów; 

• rozpoznaje na ilustracji 

wybrane organy/narządy; 

  • wymienia czynności     

życiowe organizmów 
  • podaje nazwy królestw 

organizmów; 
• opisuje wybranych 

przedstawicieli roślin, 

zwierząt i grzybów, 

uwzględniając środowisko, w 

którym żyją. 

•wyjaśnia, czym są zależności 

pokarmowe; 

• podaje nazwy ogniw 

łańcucha pokarmowego. 
 

• omawia hierarchiczną budowę 

organizmów wielokomórkowych; 
• omawia cechy przedstawicieli 

poszczególnych królestw 

organizmów; 
•wyjaśnia pojęcia: organizm 

samożywny, organizm 

cudzożywny; 
• wymienia cechy roślinożerców; 

• podaje przykłady zwierząt 

odżywiających się szczątkami 

glebowymi; 

•wyjaśnia nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego ; wyjaśnia, co to 

jest sieć pokarmowa. 

• podaje przykłady różnych 

sposobów wykonywania tych 

samych czynności przez 

organizmy (np. ruch, wzrost); 
• porównuje rozmnażanie płciowe 

i bezpłciowe; 

• porównuje sposoby odżywiania 

się roślin, zwierząt i grzybów; 

• omawia sposób wytwarzania 

pokarmu przez rośliny; 
• określa rolę, jaką odgrywają w 

przyrodzie zwierzęta odżywiające 

się szczątkami glebowymi; 
• wyjaśnia, na czym polega 

pasożytnictwo; 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

j.w. 

4.  

Odkrywamy 

tajemnice 

ciała 

człowieka 

 

• podaje przykłady 

produktów pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego; 
• omawia 

znaczenie wody dla 

organizmu; 
• wskazuje na modelu 

położenie poszczególnych 

narządów przewodu 

pokarmowego; 
• wyjaśnia, dlaczego należy 

dokładnie żuć pokarm; 
• uzasadnia konieczność 

mycia rąk przed każdym 

posiłkiem; 
• wskazuje na schemacie 

serce i  naczynia 

krwionośne;  

• wymienia składniki 

pokarmowe; 
•podaje przykłady produktów 

zawierających duże ilości 

białek, cukrów, tłuszczów; 
• wymienia narządy budujące 

przewód pokarmowy; 
• omawia rolę układu 

pokarmowego; 
• omawia zasady higieny 

układu pokarmowego; 
• omawia rolę serca i naczyń 

krwionośnych 
• wymienia narządy budujące 

drogi oddechowe; 
• określa rolę układu 

oddechowego; 
• wymienia produkty 

• omawia rolę składników 

pokarmowych w organizmie; 
• opisuje drogę pokarmu 

w organizmie; 
• omawia, co dzieje się z 

pokarmem po zakończeniu 

trawienia; 
• wymienia funkcje układu 

krwionośnego; 
• wyjaśnia, 

czym jest tętno; 
• określa cel wymiany gazowej; 
• omawia budowę płuc; 
• wyjaśnia, na czym polega 

oddychanie komórkowe; 
• porównuje zapotrzebowanie 

energetyczne organizmu 

człowieka w zależności od 

• omawia rolę witamin ; omawia 

skutki niedoboru i nadmiernego 

spożycia poszczególnych 

składników pokarmowych; 

• wyjaśnia znaczenie odżywiania 

się i aktywności ruchowej w 

prawidłowym funkcjonowaniu  

organizmu;  

• wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych; 
• wskazuje narządy, w których 

zachodzi mechaniczne 

i chemiczne przekształcanie 

pokarmu; 
• wyjaśnia, jak należy dbać 

o układ krwionośny; 
• omawia wymianę gazową 

zachodzącą w płucach; 

 



• mierzy puls; 
• liczy ilość uderzeń serca 

na minutę; 
• na modelu pokazuje 

położenie narządów 

budujących układ 

oddechowy; 
• wymienia zasady higieny 

układu oddechowego; 

• podaje przykłady 

czynności, do 

wykonywania których 

niezbędna jest energia; 
• wskazuje na modelu lub 

planszy elementy szkieletu; 
• przyporządkowuje podane 

cechy budowy zewnętrznej 

do sylwetki kobiety lub 

mężczyzny; 

• rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską i żeńską; 

• podaje przykłady zmian w 

organizmie świadczących o 

rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u własnej płci; 

 

oddychania komórkowego; 
• poprawnie opisuje przebieg 

doświadczenia wykazującego 

obecność dwutlenku węgla i 

pary wodnej w wydychanym 

powietrzu; 
• wymienia elementy 

budujące układ ruchu; 
• podaje nazwy głównych 

elementów szkieletu; 
• wymienia 3 funkcje 

szkieletu; 
• wymienia zasady higieny 

układu ruchu; 
• wymienia narządy tworzące 

żeński i męski układ 

rozrodczy; 
• określa rolę układu 

rozrodczego; 
• na planszy wskazuje 

miejsce rozwoju zarodka; 
• wyjaśnia pojęcie „ciąża; 

•podaje przykłady zmian 

zachodzących w organizmie 

w poszczególnych etapach 

rozwojowych. 

podanych czynników (np. stan 

zdrowia, wiek, płeć, wysiłek 

fizyczny; 
• rozróżnia rodzaje połączeń 

kości; 
• podaje nazwy głównych stawów 

organizmu człowieka; 

• wymienia narządy budujące 

układ nerwowy; 
• wskazuje różnice w budowie 

ciała kobiety i mężczyzny; 
• omawia rolę poszczególnych 

narządów układu rozrodczego; 
• charakteryzuje okres wieku 

dojrzewania; 

• wyjaśnia pojęcie ”zapłodnienie” 

i „ciąża”. 

• omawia główne etapy rozwoju 

dziecka wewnątrz organizmu 

matki; 
• zna etapy rozwojowe człowieka; 
• omawia zmiany zachodzące w 

dwóch dowolnie wybranych 

etapach rozwojowych człowieka. 

• wyjaśnia, na czym polega 

współdziałanie układów: 

pokarmowego, oddechowego 

i krwionośnego w procesie 

uzyskiwania energii przez 

organizm; 
• formułuje wnioski 

z przeprowadzonych 

doświadczeń; 

•analizuje wartości energetyczne 

wybranych produktów 

spożywczych; 
• omawia pracę mięśni 

szkieletowych; 
• wymienia narządy budujące 

układ nerwowy; 
• wyjaśnia, w jaki sposób układ 

nerwowy odbiera informacje 

z otoczenia; 
• uzasadnia, że układ nerwowy 

koordynuje pracę wszystkich 

narządów zmysłów; 
• wyjaśnia przyczyny różnic w 

budowie układu rozrodczego 

żeńskiego i męskiego 
• omawia rozwój zygoty od 

momentu zapłodnienia do chwili 

zagnieżdżenia się w macicy; 
• wyjaśnia, jaką rolę pełni 

łożysko; 

• omawia zmiany zachodzące w 

poszczególnych etapach 

rozwojowych; 

• porównuje funkcjonowanie  

organizmu w poszczególnych  

okresach życia. 

5.  
Odkrywamy 

tajemnice 

zdrowia 

• odczytuje informacje 

umieszczane na 

opakowaniach żywności; 

• podaje przykłady 

odpoczynku, jego znaczenie 

dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu; 

• wymienia drogi wnikania 

do organizmu człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych; 
•wymienia chociaż jedną 

• wyjaśnia, co to jest 

gorączka; 
• określa zachowania 

zwierzęcia, które mogą 

świadczyć o tym, że jest ono 

chore na wściekliznę; 
• wymienia przyczyny chorób 

zakaźnych; 

• rozpoznaje wszy i kleszcze; 
• omawia sposoby 

zapobiegania zarażeniu się 

pasożytami wewnętrznymi; 

• wymienia objawy towarzyszące 

gorączce; 
• wymienia sposoby zapobiegania 

zatruciom pokarmowym; 
• omawia zasady przechowywania 

żywności; 

• podaje przykłady biernego i 

aktywnego sposobu odpoczynku; 

• prawidłowo planuje zajęcia w 

ciągu dnia i tygodnia;  

• wyjaśnia pojęcie „pasożyty 

wewnętrzne”; 

• uzasadnia potrzebę planowania 

zajęć w ciągu dnia i tygodnia;  

 •opisuje objawy wybranych 

chorób zakaźnych; 
• omawia sposób postępowania 

w przypadku chorób zakaźnych; 

• wymienia drobnoustroje mogące 

wnikać do organizmu przez 

uszkodzoną skórę; 
• dzieli pasożyty na zewnętrzne 

i wewnętrzne, podając przykłady; 
• charakteryzuje objawy mogące 

j.w. 



chorobę zakaźną; 

•podaje przykład 

uzależnienia; 

•potrafi wskazać przykłady 

zdrowego stylu życia; 

•wyjaśnia, dlaczego ważna 

jest czystość rąk 

•omawia sposób mycia 

zębów; 
• wymienia numery 

telefonów alarmowych; 

•omawia zasady 

bezpiecznego korzystania z 

domowych urządzeń 

elektrycznych; 

•wymienia przyczyny 

wypadków drogowych; 

•prezentuje właściwe 

zachowanie asertywne 

w wybranej sytuacji. 

• wyjaśnia, dlaczego należy 

dbać o higienę skóry; 
• omawia sposób mycia 

włosów; 
• opisuje sposób pielęgnacji 

paznokci; 
• omawia skutki upadków; 
• omawia zasady udzielania 

pierwszej pomocy w 

przypadku 

skaleczeń; 
• omawia zasady udzielania 

pierwszej pomocy przy 

oparzeniach; 
• omawia zasady pielęgnacji 

ozdobnych roślin trujących i 

silnie drażniących; 
• omawia zagrożenia związane 

z przebywaniem nad wodą; 
• podaje przykłady 

wypadków, które mogą się 

zdarzyć na wsi; 
• omawia sposób 

postępowania w przypadku 

pożaru; 
• podaje przykłady substancji, 

które mogą uzależniać; 
• podaje przykłady sytuacji,  

w których należy zachować 

się asertywnie. 

 
 
 
 

• podaje przykłady pasożytów 

zewnętrznych; 
• omawia zasady zapobiegania 

chorobom przenoszonym przez 

zwierzęta domowe ; 
• wyjaśnia,  

na czym polega higiena jamy 

ustnej; 
• charakteryzuje objawy stłuczeń i 

złamań; 
• omawia objawy oparzeń; 
• omawia 

zagrożenia ze strony owadów 

i roślin; 
• odczytuje symbole umieszczane 

na opakowaniach substancji 

niebezpiecznych; 
• wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne; 
• wymienia skutki 

przyjmowania narkotyków; 
• wyjaśnia, czym jest 

asertywność. 

 

świadczyć o obecności pasożyta 

wewnętrznego; 
• omawia zmiany, jakie mogą 

pojawić się na skórze w okresie 

dojrzewania; 
• wyjaśnia, 

na czym polega higiena osobista; 
• demonstruje sposób zakładania 

opatrunków; 
• demonstruje sposób 

unieruchamiania kończyn; 
• omawia zasady postępowania w 

przypadku zatruć środkami 

chemicznymi; 
• rozpoznaje 2–3 dziko rosnące 

rośliny trujące; 

• charakteryzuje rodzaje 

zagrożeń występujących 

poza domem; 
• wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie; 
• charakteryzuje substancje 

znajdujące się w dymie 

papierosowym; 
• uzasadnia konieczność 

zachowań asertywnych; 
 

 

6.  

Poznajemy 

krajobraz 

najbliższej 

okolicy 

• korzystając z ilustracji 

opisuje krajobraz, wymienia 

składniki  krajobrazu;  

• podaje przykłady 

krajobrazu naturalnego 

• określa rodzaj krajobrazu 

najbliższej okolicy ; 

• rozpoznaje na ilustracji 

formy terenu; 

• wyjaśnia, czym są 

równiny; 

• wskazuje na mapie lądy 

oraz morza i oceany; 

• podaje przykłady wód 

• wie co to jest krajobraz,  

wskazuje antropogeniczne 

i naturalne składniki 

krajobrazu;  

• wyjaśnia pojęcie: krajobraz 

kulturowy 

•podaje przykłady zastosowań 

różnych skał; 

• omawia na podstawie 

ilustracji elementy 

wzniesienia; 

 
• wskazuje formy terenu w 

krajobrazie najbliższej 

• wskazuje antropogeniczne 

i naturalne składniki krajobrazu;  

• omawia zmiany w krajobrazie 

wynikające z rozwoju rolnictwa; 

• omawia zmiany w krajobrazie 

związane z rozwojem przemysłu; 

• rozróżnia i wymienia różne 

rodzaje wód powierzchniowych;  
• opisuje wklęsłe formy terenu 
• opisuje formy terenu 

dominujące w krajobrazie 

najbliższej okolicy; 

• opisuje budowę skał litych, 

• wyjaśnia zależności  

między rodzajem skały, gleby, 

warunkami klimatycznymi  

a cechami krajobrazu ; 

• opisuje krajobraz najbliższej 

okolicy; 
• klasyfikuje wzniesienia na 

podstawie ich wysokości; 
• omawia elementy doliny; 
• opisuje skały występujące 

w najbliższej okolicy; 

• charakteryzuje wody słodkie 

występujące na Ziemi; 
 

   j.w. 



słonych; 

• na planszy lub 

schematycznym rysunku 

przyporządkowuje (lub 

opisuje): koryto rzeki, 

obszar zalewowy, dolinę, 

brzeg prawy i lewy; 

na podstawie obserwacji • 
• wymienia 2 cechy 

charakteryzujące skały: lite, 

zwięzłe i luźne; 
• przyporządkowuje jedną – 

dwie okazane skały 

do rozpoznaje na zdjęciach 

krajobraz kulturowy 
poszczególnych grup; 
• wymienia dwie-trzy formy 

ochrony przyrody  

w Polsce; 

• podaje dwa-trzy przykłady 

ograniczeń obowiązujących 

na obszarach chronionych; 

 

okolicy; 

• podaje nazwy grup; 
• podaje przykłady skał litych, 

zwięzłych i luźnych; 
• podaje przykłady wód 

stojących i płynących; 

wskazuje różnice między 

oceanem a morzem; 
• podaje przykłady wód 

słodkich (w tym wód 

powierzchniowych); 
• podaje przykłady zmian 

w krajobrazach kulturowych ;  
• wyjaśnia, co to są parki 

narodowe; 
• podaje przykłady obiektów, 

które są pomnikami przyrody ; 

• omawia sposób zachowania 

się na obszarach 

 chronionych; 

 

zwięzłych i luźnych; 
• rozpoznaje co najmniej jedną 

skałę występującą w najbliższej 

okolicy; 

• wyjaśnia pojęcia: wody słodkie, 

wody słone; 

• omawia zmiany w krajobrazie 

wynikające z rozwoju rolnictwa; 

 
• wyjaśnia, co to są rezerwaty 

przyrody; 
• wyjaśnia różnice między 

ochroną ścisłą a ochroną czynną; 
• wyjaśnia cel ochrony przyrody; 
• podaje przykład obszaru 

chronionego lub pomnika 

przyrody znajdującego się 

w najbliższej okolicy; 

 
 

• omawia, jak powstają bagna; 
• charakteryzuje wody płynące; 
• podaje przykłady działalności 

człowieka, które prowadzą do 

przekształcenia krajobrazu; 
• wskazuje różnice między 

parkiem narodowym a parkiem 

krajobrazowym; 
• na podstawie mapy 

w podręczniku lub atlasie podaje 

przykłady pomników przyrody 

ożywionej i nieożywionej na 

terenie Polski i swojego  

województwa. 
• wie ile jest w Polsce Parków 

Narodowych, opisuje park 

położony najbliżej jego 

miejscowości. 

 
 

7.  

Odkrywamy 

tajemnice 

życia w 

wodzie i na 

lądzie 

• podaje trzy przystosowania 

ryb do życia w wodzie; 

• wymienia dwa przykłady 

innych przystosowań 

organizmów do życia 

w wodzie; 

• wskazuje na ilustracji 

elementy rzeki: źródło, bieg 

górny, środkowy, dolny, 

ujście; 

• przyporządkowuje na 

schematycznym rysunku 

nazwy do stref życia w 

jeziorze; 

• odczytuje z ilustracji 

nazwy dwóch–trzech 

organizmów żyjących 

w poszczególnych strefach 

jeziora; 

• wymienia czynniki 

warunkujące życie na lądzie; 

• wskazuje warstwy lasu na 

planszy dydaktycznej lub 

ilustracji; 

• wymienia po dwa gatunki 

• omawia, popierając 

przykładami, przystosowania 

zwierząt do życia w wodzie ; 

wyjaśnia, dzięki czemu 

zwierzęta wodne mogą 

przetrwać zimę 

• podaje po dwie-trzy nazwy 

organizmów żyjących w  

górnym, środkowym i dolnym 

biegu rzeki; 

• podaje nazwy stref życia 

w jeziorze ; wymienia grupy 

roślin żyjących  

• w strefie przybrzeżnej; 

rozpoznaje na ilustracjach 

pospolite rośliny wodne 

przytwierdzone do podłoża ; 
• omawia przystosowania 

roślin do niskiej lub wysokiej 

temperatury; 

• podaje nazwy warstw lasu ; 

omawia zasady zachowania 

się w lesie ; rozpoznaje 

pospolite organizmy żyjące 

w poszczególnych warstwach 

• omawia, na przykładach, 

przystosowania roślin do ruchu 

wód; 
• omawia sposób pobierania tlenu 

przez organizmy wodne; 

• wymienia cechy, którymi różnią 

się poszczególne odcinki rzeki; 

porównuje warunki życia w 

poszczególnych biegach rzeki ; 

omawia przystosowania 

organizmów żyjących w górnym, 

środkowym i dolnym biegu rzeki; 

• charakteryzuje przystosowania 

roślin do życia w strefie 

przybrzeżnej ; wymienia czynniki 

warunkujące życie 

w poszczególnych strefach jeziora 

; wymienia zwierzęta żyjące w 

strefie przybrzeżnej 

charakteryzuje przystosowania 

ptaków i ssaków do życia w 

strefie przybrzeżnej; 

• charakteryzuje przystosowania 

roślin i zwierząt zabezpieczające 

przed utratą wody ; 

• wyjaśnia pojęcie plankton ; 

charakteryzuje, na przykładach, 

przystosowania zwierząt do ruchu 

wody; 

• porównuje świat roślin i 

zwierząt w górnym, środkowym i 

dolnym biegu rzeki ; rozpoznaje 

na ilustracjach organizmy 

charakterystyczne dla każdego z 

biegów rzeki; 

• charakteryzuje poszczególne 

strefy jeziora ; rozpoznaje na 

ilustracjach pospolite zwierzęta 

związane z jeziorami ; układa 

z poznanych organizmów łańcuch 

pokarmowy występujący w 

jeziorze; 

• omawia negatywną i pozytywną 

rolę wiatru w życiu roślin ; 

charakteryzuje wymianę gazową 

u roślin ; wymienia 

przystosowania roślin do 

wykorzystania światła; 

• charakteryzuje poszczególne 

warstwy lasu, uwzględniając 

j.w. 



organizmów żyjących w 

dwóch wybranych 

warstwach lasu; 

• podaje trzy zasady 

zachowania się w lesie; 

• podaje po dwa przykłady 

drzew iglastych i liściastych; 

• podaje dwa przykłady 

znaczenia łąki; 

• wymienia nazwy zbóż; 

• podaje przykłady warzyw 

uprawianych na polach. 

 

 

lasu ; rozpoznaje pospolite 

grzyby jadalne; 

• wymienia cechy budowy 

roślin iglastych ułatwiające 

ich rozpoznawanie, np. kształt 

i liczba igieł, kształt 

i wielkość szyszek; 

• wymienia cechy ułatwiające 

rozpoznawanie drzew 

liściastych; 

• wymienia cechy łąki ; 

wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące i żerujące 

na niej ; przedstawia w formie 

łańcucha pokarmowego proste 

zależności pokarmowe między 

organizmami żyjącymi 

na łące; 

• omawia sposoby 

wykorzystywania roślin 

zbożowych; rozpoznaje 

nasiona trzech zbóż; 

• wyjaśnia, które rośliny 

nazywamy chwastami ; 

uzupełnia brakujące ogniwa 

w łańcuchach pokarmowych 

organizmów żyjących na polu. 

• wymienia przykłady 

przystosowań chroniących 

zwierzęta przed działaniem 

wiatru; ; 

• omawia wymagania 

środowiskowe wybranych 

gatunków zwierząt żyjących w 

poszczególnych warstwach lasu; 
• porównuje drzewa liściaste 

z iglastymi ; rozpoznaje rosnące 

w Polsce rośliny iglaste ; 

rozpoznaje przynajmniej sześć 

gatunków drzew liściastych ; 

wymienia typy lasów rosnących 

w Polsce; 
• omawia zmiany zachodzące na 

łące w różnych porach roku ; 

rozpoznaje przynajmniej pięć 

gatunków roślin występujących 

na łące ; wyjaśnia, w jaki sposób 

ludzie wykorzystują łąki; 

• wyjaśnia pojęcia zboża ozime, 

zboża jare ; podaje przykłady 

wykorzystywania uprawianych 

warzyw ; wymienia 

sprzymierzeńców człowieka w 

walce ze szkodnikami upraw 

polowych. 

czynniki abiotyczne oraz rośliny i 

zwierzęta żyjące w tych 

warstwach; 

• podaje przykłady drzew 

rosnących w lasach liściastych, 

iglastych i mieszanych; 

• przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin 

do charakterystycznych barw łąki 

; uzasadnia, że łąka jest 

środowiskiem życia wielu 

zwierząt; 

• podaje przykłady innych upraw 

niż zboża i warzywa, wskazując 

sposoby ich wykorzystywania ; 

•przedstawia zależności 

występujące na polu w formie co 

najmniej dwóch łańcuchów 

pokarmowych ;  

• rozpoznaje zboża rosnące w 

najbliższej okolicy. 
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