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I.  SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I – III 
 

Program nauczania uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej oparty został na nowoczesnych, uznanych i obowiązujących 

podstawach naukowych.  

Został dostosowany i jest zgodny pod względem treści i przewidywanych efektów edukacyjnych z nową podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r.  

Dostosowanie to w szczególności polega na:  

– psychologiczno-pedagogicznej analizie możliwości poznawczych współczesnego siedmiolatka,  

– uwzględnieniu potrzeb nowego adresata, jakim jest uczeń klas 1–3, rozpoczynający edukację w wieku 7 lat,  

– zwróceniu szczególnej uwagi na kształtowanie kompetencji społecznych dzieci w klasie szkolnej i rozwijanie umiejętności pracy w grupach,  

– rozwijaniu inicjatywności i przedsiębiorczości wśród młodszych uczniów,  

– ukazaniu możliwości pracy pedagogicznej metodą projektu edukacyjnego.  

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej został przygotowany z myślą o potrzebach obecnych i przyszłych uczniów.  

W tym programie cele i treści są tak ułożone, by już na starcie szkolnym, w 1 klasie siedmiolatków, rozwijać inicjatywność, przedsiębiorczość i kreatywność.  

Poprzez realizację innowacyjnych programów nauczania uczniowie będą mieli szansę rozwijać takie cechy, jak:  

• umiejętność podejmowania decyzji (decyzyjność),  

• odwaga w zgłaszaniu własnych pomysłów (otwartość),  

• odwaga w obronie własnego stanowiska w sprawie (asertywność),  

• podejmowanie konstruktywnego dialogu,  

• dynamizm działania (aktywność),  

• skłonność do podejmowania ryzyka (nieugiętość, wola walki, wola doskonalenia i poszukiwania),  

• dostrzeganie szans i ich wykorzystanie,  

• korzystanie z wyobraźni i jej rozwijanie, 2 • poszerzanie horyzontów myślowych,  

• znajdowanie nietypowych zastosowań dla typowych obiektów i sytuacji,  

• poczucie sprawstwa,  

• gotowość do podejmowania nowych wyzwań i wysiłku,  

• cierpliwość w oczekiwaniu na pożądany efekt,  

• obdarzanie szacunkiem ludzi pracy,  

• lepsze rozumienie procesów życia społecznego,  

• lepsze rozumienie ludzi dorosłych,  

• kształtowanie umiejętności konstruktywnej komunikacji,  

• umiejętność pracy w grupie (w zespole),  

• interdyscyplinarne podejście (np. w pracy metodą projektu),  

• uczenie się w działaniu,  

• nieuleganie stereotypom,  

• umiejętność analizy sytuacji,  

• wykorzystanie wiedzy osobistej. 
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Zadaniem szkoły w I etapie edukacyjnym jest:  
• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka,  

• zapewnienie wszystkim uczniom prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku,  

• wspieranie szeroko rozumianej aktywności dziecka,  

• organizowanie doświadczeń umożliwiających polisensoryczne poznawanie,  

• zapewnienie optymalnych warunków wszystkim dzieciom; w tym rozwijającym się w wolniejszym lub przyśpieszonym tempie,  

• poszanowanie godności dziecka, ich naturalnego i indywidualnego tempa rozwoju,  

• wdrażanie do współdziałania w grupie,  

• zapewnienie dostępu do wartościowych rozwojowo źródeł informacji, nowoczesnych technologii oraz przygotowanej ergonomicznie przestrzeni 

edukacyjnej,  

• organizacja zajęć dostosowanych do potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy; zajęć 

umożliwiających odkrywanie wartości, kształtowanie samodzielności, zaradności, odpowiedzialności i poczucia obowiązku,  

• organizacja przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej dzieciom poznawanie wartości i norm  

społecznych,  

• systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej, 

• wychowanie do wielokulturowości; zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, np. krajów Unii Europejskiej,  

• w porozumieniu z rodzicami uczniów, modelowanie programu wychowawczo-profilaktycznego według potrzeb i możliwości,  

• planowa realizacja programu nauczania.  

Realizacja przez szkołę wyżej wymienionych zadań oraz udzielenie dziecku odpowiedniego wsparcia na etapie edukacji wczesnoszkolnej zapewni dziecku 

dojrzałość do nauki na II etapie edukacji. 

 

Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę trzecią szkoły podstawowej: 

 

Edukacja polonistyczna 
Kluczowe miejsce w nauczaniu wczesnoszkolnym zajmuje edukacja polonistyczna, co wynika z roli języka w rozwoju umysłowym, jego funkcji 

komunikacyjnej w życiu społecznym oraz funkcji ogólnokulturowej i wychowawczej. Celem edukacji polonistycznej jest proces poznawania języka mówionego i 

pisanego w kontekście kontaktów dziecka ze światem zewnętrznym, w tym z otoczeniem społeczno - przyrodniczym  

W wyniku oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych uczeń kończący I etap edukacyjny w zakresie edukacji polonistycznej:  

• swobodnie posługuje się poprawnym językiem ojczystym, tworząc kilkuzdaniowe wypowiedzi,  

• uczestniczy w rozmowach, właściwie komunikuje się w różnych sytuacjach społecznych,  

• dba o kulturę wypowiadania się, poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,  

• czyta teksty z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,  

• przejawia wrażliwość estetyczną, ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci,  

• pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,  

• przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu, w miarę swych możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe,  

• redaguje samodzielnie i zapisuje kilkuzdaniową wypowiedź, list prywatny, życzenia, zaproszenie, notatkę do kroniki, zawiadomienie,  

• wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla s iebie formy wypowiedzi,  

• samodzielnie wyszukuje pożądane informacje,  
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• wykazuje indywidualne zainteresowania czytelnicze. 

Praca z lekturą szkolną  

Na każdym etapie kształcenia, poczynając od wychowania w przedszkolu, podkreślana jest wartość czytelnictwa, korzyści z rozwijania zainteresowań 

czytelniczych dzieci i uczniów. W proponowanym kanonie lektur dla klas 1–3 odnajdujemy treści kształcenia umożliwiające obcowanie dziecka z pięknem 

literatury, żywym słowem nauczyciela, zapoznanie się z różnymi sposobami interpretacji tekstów, wykorzystaniem dramy, teatru i inscenizacji.  

Edukacja matematyczna  

Opanowanie podstawowych umiejętności matematycznych oraz zapoznanie się z symboliką znaków, osiągnięcie sprawności rachunkowej i umiejętności 

analitycznych pozwalają dziecku kończącemu klasę trzecią na dalsze doskonalenie i pogłębianie wiadomości w kolejnych etapach procesu kształcenia. Uczeń po 

edukacji wczesnoszkolnej:  

• liczy, porównuje, zapisuje cyframi i odczytuje liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1500, 10 000, 800 000),  

• rozumie istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności 

działań,  

• dodaje i odejmuje w zakresie 100, stosuje własne strategie obliczeniowe,  

• podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia i sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia,  

• analizuje podaną treść prostych zadań tekstowych, rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone (wybrane),  

• tworzy własne strategie rozwiązywania zadań,  

• samodzielnie konstruuje treść zadań do podanych sytuacji lub ilustracji,  

• rozwiązuje zadania, stosując odpowiednie obliczenia,  

• posługuje się podstawowymi wiadomościami praktycznymi (odczytuje wskazania zegarów, termometrów, kalendarzy, liczy pieniądze, waży i mierzy 

przedmioty) i stosuje te wiadomości w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych,  

• odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, podaje i zapisuje daty oraz porządkuje je chronologicznie, wymienia kolejne dni tygodnia i 

miesiące roku,  

• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, wymienia ich cechy, oblicza obwody, mierzy i rysuje odcinki, tworzy układy rytmiczne, wskazuje 

zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i w otoczeniu, 

• rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z zastosowaniem równania z niewiadomą w postaci okienka,  

• układa i rozwiązuje łamigłówki matematyczne,  

• wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne, do rozwijania myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca 

gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. 

 

Język obcy nowożytny - język angielski. Uczeo: 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  

NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIANIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 
środki językowe, 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, by 

Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów 

Uczeń: 

• zna część 
wprowadzonych słów 

Uczeń: 

• zna większość 
wprowadzonych słów 

Uczeń: 

• zna wszystkie 
wprowadzone słowa 

Uczeń spełnia kryteria na 

ocenę bardzo dobrą oraz 
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fonetyka, 
ortografia, 

otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 

wykonać zadań o 

elementarnym stopniu 

trudności nawet z 
pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 
etapach. 

i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 

elementarne struktury 

gramatyczne 

wprowadzone przez 
nauczyciela, 

• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 

we wszystkich typach 
zadań. 

i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 

w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 

wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów 
leksykalno-

gramatycznych 
w trudniejszych 

zadaniach. 

i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-

gramatyczne. 

i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 
• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-

gramatyczne, które 
zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić. 

wykazuje się wiedzą  
i umiejętnościami 

wykraczającymi ponad te 
kryteria. 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela,  

• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 

słowa. 

Recepcja  
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela, 

• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie. 

Recepcja  
Uczeń: 

• rozumie polecenia 
nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na słuchanie, 

• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne 

• uczeń przekazuje 
i uzyskuje niewielką 

część istotnych 
informacji, 

• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa 

i struktur, 
• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno- 
-gramatyczne. 

Produkcja 

• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 

dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje 

i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 

• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 

odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 

• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno- 

-gramatycznych. 
 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne i mają 

odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje 

i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 

spójne, 
• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 
słownictwo  

i struktury, 
• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 

nie zakłócające 
komunikacji. 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają 

odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje 

i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 

• wypowiedzi są logiczne 
i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 

leksykalno-gramatyczne. 

 

Edukacja społeczna 
Edukacja wczesnoszkolna to także czas na wychowanie do takich wartości, jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, 

przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez 
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środowisko szkolne. W pracy pedagogicznej z uczniem należy uwzględniać zagadnienia społeczne, historyczne i patriotyczne. Warto uczniom wyjaśniać znaczenie 

wybranych zwyczajów i tradycji polskich.  

Uczeń kończący edukację wczesnoszkolną:  

• świadomie uczestniczy w pracach grupy,  

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy,  

• rozumie, że wszyscy ludzie, także uczniowie, mają prawa i obowiązki,  

• ocenia postępowanie swoje i innych osób, kierując się wartościami,  

• uczestniczy w wyborach samorządu klasowego,  

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów,  

• pełni w grupie określone funkcje,  

• ma orientację w czasie historycznym; zna fakty z historii państwa polskiego i o nich opowiada,  

• rozpoznaje symbole narodowe,  

• bierze udział w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,  

• rozpoznaje i nazywa patrona szkoły i miejscowości, w której mieszka,  

• opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postaci i prezentuje ciekawostki o wielkich Polakach.  

 

Edukacja przyrodnicza 
Edukacja przyrodnicza w klasach 1–3 służy wzbogacaniu obrazu świata kształtującego się w umyśle dziecka. Posiadanie w miarę szerokiego zasobu 

wiedzy przyrodniczej otwiera przed nim nowe perspektywy i zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie w świecie. Warunkiem jest jednak zdobycie również 

umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w życiu codziennym, a to właśnie osiąga uczeń kończący edukację wczesnoszkolną:  

• prowadzi obserwacje i proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i formułuje wnioski,  

• nazywa typowe krajobrazy i odpowiadające im ekosystemy, podaje przykłady gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych środowisk,  

• zna wpływ światła słonecznego, powietrza i wody, na cykliczność życia na Ziemi oraz funkcjonowanie ludzi, zwierząt, roślin,  

• rozpoznaje i nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi, określa ich rolę we właściwym funkcjonowaniu organizmów, stosuje zasady 

racjonalnego żywienia i systematycznego kontrolowania stanu zdrowia,  

• wie, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznaje i nazywa zagrożenia ze strony roślin i zwierząt, jak również zagrożenia ze strony 

przyrody wynikające z działalności człowieka, propaguje ekologiczny styl życia i podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody, • prowadzi obserwacje zjawisk 

atmosferycznych, dostosowuje swoje formy aktywności do warunków pogodowych, wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku,  

• rozumie przestrzeń geograficzną w odniesieniu do miejscowości i kraju, w którym mieszka,  

• posługuje się mapą fizyczną Polski w zakresie treści programowych. 

 

Edukacja plastyczna 
Uczeń klas 1–3 przyswaja podstawowe wiadomości w zakresie percepcji i recepcji sztuki oraz zdobywa umiejętność ekspresji poprzez różne techniki i 

środki plastyczne. Po ukończeniu tego etapu edukacyjnego umie więc:  

• określić swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziedzinami sztuki, zabytkami i tradycjami środowiska, w którym żyje,  

• obserwować i doświadczać,  

• nazywać dziedziny sztuki,  

• uprawiać działalność plastyczną, być ekspresyjnym i twórczym,  
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• rozróżnić dziedziny działalności twórczej człowieka i rozpoznać wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, 

• wskazać wytwory rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej oraz określić ich znaczenie w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego,  

• korzystać z przekazów medialnych oraz zastosować ich narzędzia i wytwory w kształtowaniu własnego wizerunku oraz upowszechnianiu kultury w 

środowisku,  

• prowadzić własną działalność twórczą, stosując różnorodne środki wyrazu w kompozycjach płaskich i przestrzennych. 

 

Edukacja techniczna 
Uczeń kończący klasę trzecią dysponuje podstawową wiedzą o środowisku technicznym, potrafi realizować „drogę” powstawania przedmiotu od pomysłu 

do wytworu:  

• działa i współdziała, realizując projekty,  

• odczytuje podstawowe informacje techniczne,  

• wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, i modele techniczne,  

• zna sposoby wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, wie, jak bezpiecznie i ekonomicznie korzystać z nich w gospodarstwie domowym,  

• rozumie potrzebę organizowania indywidualnych i zespołowych działań technicznych, potrafi zadbać o właściwą organizację materiałów, narzędzi i 

stanowiska pracy,  

• potrafi opracować i przedstawić własne pomysły rozwiązań technicznych, zaplanować czynności, zgromadzić materiały i narzędzia niezbędne do ich 

wykonania,  

• zna zasady bezpieczeństwa poruszania się w ruchu ulicznym jako pieszy lub rowerzysta, przestrzega reguł bezpieczeństwa komunikacyjnego, wie, jak 

należy zachować się w razie wypadku. 

 

Edukacja informatyczna 
Po klasie trzeciej uczeń:  

• posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, pisze za pomocą klawiatury litery i cyfry, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora 

grafiki,  

• umie wyszukać i zastosować w praktyce informacje, które znajdują się na wskazanych przez nauczyciela stronach internetowych, dostrzega elementy 

aktywne, nawiguje po stronach w określonym zakresie,  

• zna wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z 

komputera, Internetu i multimediów. 

 

Edukacja muzyczna 
Uczeń kończący I etap edukacyjny posiada umiejętności z zakresu różnych form aktywnego odbioru muzyki, potrafi samodzielnie ją tworzyć:  

• aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy, rozpoznaje podstawowe formy muzyczne,  

• śpiewa piosenki ze słuchu, tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,  

• realizuje ruchem proste rytmy i układy rytmiczne, reaguje na zmiany tempa, metrum i dynamiki,  

• rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej,  

• gra na wybranych instrumentach muzycznych proste melodie i akompaniamenty,  

• tańczy podstawowe kroki krakowiaka, polki lub innych tańców ludowych. 
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Wychowanie fizyczne 
Uczeń po klasie trzeciej ma opanowane podstawowe wiadomości o wpływie aktywności ruchowej na sprawność fizyczną i ogólną kondycję organizmu, 

rozumie potrzebę ochrony zdrowia i stosowania działań profilaktycznych. W zakresie sprawności ruchowej i treningu zdrowotnego:  

• umie dbać o higienę osobistą i czystość odzieży, rozumie znaczenie racjonalnego odżywiania się, aktywnego sposobu wypoczywania i systematycznej 

profilaktyki zdrowotnej dla właściwego funkcjonowania organizmu,  

• potrafi przyjmować pozycje wyjściowe i ustawienie właściwe dla poszczególnych rodzajów ćwiczeń i prostych układów gimnastycznych, dba o 

prawidłowe ich wykonanie,  

• umie realizować marszobiegi na określonych dystansach lub w podanych ramach czasowych, jeździ na rowerze i wrotkach lub rolkach, bierze udział w 

zabawach i grach terenowych,  

• potrafi posługiwać się piłką i innymi przyborami, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i respektując reguły gry oraz decyzje sędziego,  

• zna zasady rywalizacji sportowej i stosuje się do nich w rozgrywkach indywidualnych i zespołowych, dba o bezpieczeństwo miejsca i przebiegu zabaw 

ruchowych,  

• interesuje się różnymi formami rekreacyjno-sportowymi. 

 

Sprawdzanie osiągnięć w kl. I – III 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz dokonanych postępów. W procesie monitorowania 

rozwoju dziecka należy wykorzystywać różnorodne okazje do diagnozy i obserwacji, a przy tym uwzględniać różnice indywidualne. Ocenianie powinno być 

naturalnym zjawiskiem towarzyszącym nauczaniu i uczeniu się, połączonym z udzielaniem wsparcia.  

Warto podkreślić, iż ocenianie powinno być wielowątkowe, tzn. winno wykorzystywać wiele okazji, by odnotować różne formy aktywności ucznia i obserwować 

postępy. W proponowanych sposobach osiągania zamierzonych celów edukacyjnych wymienić należy:  

• dokładne poznanie ucznia i jego otoczenia (przeprowadzenie szczegółowej diagnozy, systematyczne obserwowanie i ocenianie postępów, poznawanie 

osobowości ucznia i preferowanego przez niego sposobu/stylu uczenia się, rozpoznawanie środowiska rodzinnego),  

• dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia (zwrócenie uwagi na specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne po uzyskaniu 

niezbędnych informacji od specjalistów), dobór metod nauczania i mediów, aranżowanie środowiska edukacyjnego,  

• zwrócenie uwagi na inicjatywność i przedsiębiorczość oraz kreatywność uczniów, umiejętność radzenia sobie w sposób niestandardowy, ale zgodny z 

normami współżycia społecznego,  

• systematyczną i twórczą współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka (organizowaną według bieżących potrzeb), kształtowanie metod i postaw 

wychowawczych, stałą komunikację szkoła – dom, nauczyciele – rodzice/prawni opiekunowie dziecka.  

Monitorowanie osiągnięć ucznia i systematyczne ocenianie postępów jest niezbędne w procesie nauczania i wychowania.  

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za 

wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla więc 

osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i 

jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. 

Nauczyciel obserwuje ucznia i jego rozwój. Gromadzi swoje obserwacje, w miarę potrzeb notuje uwagi, spostrzeżenia. Zbiera również karty pracy ucznia, jego 

prace dowolne, plastyczne, literackie.  

Na tej podstawie, na półrocze i koniec roku, dokonuje oceny opisowej ucznia, która ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.  

W ocenie opisowej uwzględnia się:  
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- postępy ucznia w edukacji,  

- postępy ucznia w rozwoju,  

- osobiste osiągnięcia ucznia.  

Uczniowie są oceniani systematycznie. Ocenie towarzyszy komentarz słowny i wskazówki do dalszej pracy.  

Wszyscy nauczyciele stosują jednolity sposób oceniania pisemnych prac uczniów, uwzględniając poniższe kryteria:  

- celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale – za zadania dodatkowe wykraczające poza podstawę programową,  

- bardzo dobrze, biegle, prawidłowo – 91% - 100%  

- dobrze, poprawnie - 76% - 90%  

- dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco -51% - 75%  

- dopuszczająco, słabo – 34% - 50%  

- niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco – 0% - 33 %  

Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania. 

 

Zasady oceny opisowej 

 

Ocenianie z religii regulują odrębne przepisy.  

Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.  

Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

Ocenianie bieżące odbywa się poprzez zapis symboliczny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zeszytach uczniowskich, ćwiczeniach i dzienniku 

lekcyjnym. 

Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali punktowej:  

6p – celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale  

5p – bardzo dobrze, biegle, prawidłowo  

4p – dobrze, poprawnie  

3p – dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco  

2p – dopuszczająco, słabo  

1p – niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco.  

Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) w ocenie bieżącej, cząstkowej.  
Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:  

6p – Uczeń celująco opanował pewien zakres wiadomości i umiejętności spoza podstawy programowej. Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych 

problemów. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności.  

5p – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach.  

4p – Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.  

3p – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji.  



11 

2p – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości zadań o 

elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu.  

1p – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym 

stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom:  

a) nauczyciel określa na piśmie dostosowane formy wymagań edukacyjnych dla ucznia, zarówno w stosunku do odpowiedzi ustnych, jak i pisemnych  

b) o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów)  

c) o obniżeniu wymagań edukacyjnych nauczyciel zawiadamia wychowawcę klasy oraz dyrektora.  

 

W klasie III wprowadza się cyfrowy zapis oceniania bieżącego, który jest stosowany w następnych latach nauczania szkolnego. 
 

2. Sprawdzanie osiągnięć w kl. I - III. 

 

2.1 Celem pierwszego etapu edukacji szkolnej jest kształtowanie umiejętności dzieci służących zdobywaniu wiedzy na dalszych szczeblach edukacji. 

Dzieci powinny nauczyć się samokontroli i samooceny wykonywanej pracy.  

2.2 Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonane 

prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy 

wyeksponować. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami. 

2.3 Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do 

dalszych wysiłków. 

2.4 Nauczyciel obserwuje ucznia i jego rozwój. Gromadzi swoje obserwacje, w miarę potrzeb notuje uwagi, spostrzeżenia. Zbiera również karty pracy 

ucznia, jego prace dowolne, plastyczne, literackie itp. Na tej podstawie, na półrocze i koniec roku, dokonuje oceny opisowej ucznia, która ma charakter 

informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. W ocenie opisowej uwzględnia się: 

- postępy ucznia w edukacji, 

- postępy ucznia w rozwoju, 

- osobiste osiągnięcia ucznia. 

2.5 Uczniowie są oceniani systematycznie. 

2.6 Ocenie towarzyszy komentarz słowny i wskazówki do dalszej pracy. 

2.7 Wszyscy nauczyciele stosują jednolity sposób oceniania pisemnych prac uczniów, uwzględniając poniższe kryteria:  

- celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale – za zadania dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, 

- bardzo dobrze, biegle, prawidłowo – 91% - 100% 

- dobrze, poprawnie - 76% - 90% 

- dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco -51% - 75% 

- dopuszczająco, słabo – 34% - 50% 

- niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco – 0% - 33% 
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2.8 Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy. 

2.9 Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania. 

 

3. Zasady oceny opisowej. 
 

3.1 Ocenianie z religii regulują odrębne przepisy. 

3.2 Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie. 

3.3 Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

3.4 Ocenianie bieżące odbywa się poprzez zapis symboliczny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zeszytach uczniowskich, ćwiczeniach i 

dzienniku lekcyjnym. 

Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali punktowej: 

6p – celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale 

5p – bardzo dobrze, biegle, prawidłowo 

4p – dobrze, poprawnie  

3p – dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco  

2p – dopuszczająco, słabo  

1p – niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco. 

 

Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) w ocenie bieżącej, cząstkowej. 

 

3.5 Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

 

6p – Uczeń celująco opanował pewien zakres wiadomości i umiejętności spoza podstawy programowej. Samodzielnie inicjuje rozwiązania 

konkretnych problemów. Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub szczególne umiejętności.  

5p – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

4p – Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych 

sytuacjach. 

3p – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, stara się 

rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych 

informacji. 
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2p – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać większości 

zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu. 

1p – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i 

problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

3.6 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom: 

a) nauczyciel określa na piśmie dostosowane formy wymagań edukacyjnych dla ucznia, zarówno w stosunku do odpowiedzi ustnych, jak i pisemnych 

b) o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) 

c) o obniżeniu wymagań edukacyjnych nauczyciel zawiadamia wychowawcę klasy oraz dyrektora. 

3.7 W klasie III wprowadza się cyfrowy zapis oceniania bieżącego, który jest stosowany w następnych latach nauczania szkolnego. 
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4. Kryteria oceniania z religii w klasach I - III 
 

 

Kryteria oceniania w klasie I 

Do wystawiania ocen w klasie pierwszej podchodzi się jako do narzędzia wspierania ucznia w pracy, wzmacniania w nim pozytywnych postaw, a nie 

tylko sprawdzania obiektywnych osiągnięć. Przede wszystkim, zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej, ocenia się wysiłek ucznia, biorąc pod uwagę 

indywidualne cechy i zdolności każdego dziecka. Równocześnie dąży się do tego, by w miarę tych indywidualnych możliwości, dziecko w pierwszej klasie 

zdobyło konkretne wiadomości i umiejętności. Ocenę wystawia się m.in. za poniżej wymienione osiągnięcia ucznia: 

Umiejętności 

UCZEŃ: 

- ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża, 

- umie modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Któryś za nas cierpiał rany, Ojcze nasz, 

- umie pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..., Pokój wam,  

- poprawnie posługuje się dialogami i gestami stosowanymi w liturgii słowa,  

- umie teksty pieśni i piosenek zaplanowanych przez katechetę,  

-  umie sformułować prostą modlitwę prośby do Boga i świętych (ustnie lub pisemnie, w zależności od możliwości dziecka, nie wolno bowiem zmuszać do 

publicznego wyrażania osobistych próśb), 

- zna postawy i gesty w czasie modlitwy, 

-  zna z Pisma Świętego scenę Zwiastowania, Bożego Narodzenia, Ofiarowania Pańskiego, wskrzeszenia córki Jaira, uzdrowienie paralityka, przypowieść o 

siewcy, 

-  umie wymienić kilku świętych (Maryję, św. Józefa, św. Franciszka), 

-  umie prowadzić zeszyt na miarę swoich możliwości starannie, 

-  umie wskazać ołtarz i ambonę. 
 

Wiedza 

UCZEŃ: 

-  wie do czego służy chrzcielnica i tabernakulum ( nie musi ostatniego słowa znać na pamięć), 

- wie co oznacza krzyż, 

- zna formułę chrztu: N., ja ciebie... i wie, że od chrztu został dzieckiem Bożym, 

-  wie, że Jezus narodził się, żył w rodzinie, nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał,  

- wie, że Bóg stworzył świat, jest dawcą życia, że piękno przyrody mówi nam o Bogu Stwórcy,  

-  wie, że świat jest darem Boga dla człowieka, 

-  wie, że Pismo Święte jest mową Boga do człowieka, 

-  umie swoimi słowami powiedzieć, jak rozumie Modlitwę Pańską: że Bóg jest najlepszym, kochającym Ojcem, że nas karmi (daje nam wszystko), że chce 

dla nas szczęścia (nieba, królestwa Bożego), wybacza nam, 

- wie, że Jezus zmartwychwstały jest obecny 
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  * w czasie wspólnej modlitwy 

  * w czasie czytania Pisma Świętego 

  * w potrzebującym bliźnim 

  * w znakach sakramentalnych ( nie musi znać słowa: sakramenty) 

  * w Ciele i Krwi pod postacią Chleba i Wina w czasie Mszy Świętej ( w Eucharystii, Najświętszym Sakramencie) 

  * gdy przebacza grzechy ( w sakramencie pokuty i pojednania) 

  * w rodzinie (małżeństwo) 

  * w kapłanie 

- wie, że w niedzielę i święta powinniśmy uczestniczyć we Mszy świętej, 

-  wie, że znak krzyża czynimy w Imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 

- wie, że Jezus nas kocha i uczy nas kochać ludzi ( nie musi znać formuły przykazania miłości). 

 

Interioryzacja wartości 

UCZEŃ: 

- godnie zachowuje się w miejscach świętych (katecheta może poznać uczniów od tej strony w czasie wspólnych wyjść do świątyni oraz podczas 

rekolekcji), 

- wycisza się w czasie lekcji na modlitwie i w czasie słuchania słowa Bożego na miarę możliwości (katecheta powinien wziąć pod uwagę temperament 

dziecka i jego możliwości, np. czy nie jest nadpobudliwe), 

- wykonuje zadania domowe, 

- pracuje na lekcji w miarę swoich możliwości (widać, że się stara i że mu zależy) 

W zasadzie nie stawiamy oceny niedostatecznej, szczególnie w klasie pierwszej. Zakładamy, że uczeń nie odmówi całkowicie współpracy i nie zlekceważy 

przedmiotu ani wiary. Zależy to oczywiście także od postawy rodziców, ale zainteresowanie uczniów lekcją religii to zadanie przede wszystkim katechety. 

 

Kryteria oceniania w klasie II szkoły podstawowej 

W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej, traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej 

postawy wobec ludzi i Boga. Podobnie jak w klasie pierwszej, oceniamy głównie wysiłek dziecka, indywidualizując wymagania zależnie od możliwości i 

zdolności ucznia. 

W drugiej klasie dochodzi jednak ważny aspekt nauczania, który w pewnym sensie zmieni nasz sposób egzekwowania wiedzy i umiejętności ucznia. 

Katecheta razem z duszpasterzem decydują wszak o tym, czy dziecko jest gotowe do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej. Zgodnie z prawem kanonicznym 

dziecko (człowiek) może przyjąć Komunię świętą, gdy jest zdolne do rozeznania, kogo przyjmuje spożywając Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba 

i wina. Jest to wymaganie na poziomie podstawowym, które wystarcza, jeśli ktoś nie może więcej zrozumieć i nauczyć się. Oczekujemy oczywiście od 

takiej osoby wiary w obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi i dobrej woli otwarcia się na Jego łaski.  

Także przystąpienie do sakramentu pokuty zakłada zrozumienie przez dziecko, czym jest ów znak przebaczenia, zgładzenia grzechu –

 rzeczywistości, którą niejako stwarza a raczej uobecnia Bóg przez akty penitenta i rozgrzeszenie.  

Jeśli dziecko rozwija się właściwie, zgodnie ze swoim wiekiem, zakładamy, że jest w stanie opanować pewne formuły i poznać gesty, które pomogą mu 

w przyjmowaniu sakramentu pokuty i umożliwią uczestnictwo w Eucharystii. Pamiętajmy, że człowiek jest przez Boga kochany i przyjmowany jako 
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jedność cielesno-duchowa. Wynika stąd ważny aspekt przygotowania do przyjmowania sakramentów. Dziecko powinno pełnią swoich możliwości ludzkich: 

ze swoimi zdolnościami duchowymi (czyli zrozumieniem wyznawanych prawd i przyjęciem ich z wiarą), a także słowami, ustami, głosem oraz gestami, 

zatem całym ciałem – przyjmować Boga, który daje mu siebie w sakramentach. Będziemy więc od dzieci wymagać, by w miarę swoich możliwości 

nauczyły się odpowiednich modlitw, prawd wiary, pieśni i  gestów związanych z liturgią Eucharystii i sakramentem pokuty oraz adoracją Najświętszego 

Sakramentu i nabożeństwami paraliturgicznymi.  

Wymagań dotyczących bezpośrednio przygotowania do sakramentów pokuty i Eucharystii nie ocenia się stopniami. Nie znaczy to, że nie 

sprawdzimy danych wiadomości i umiejętności. Przeciwnie, należy z całą stanowczością wymagać (forma „zaliczania”), aby dziecko umiało, najlepiej 

swoimi słowami (wtedy mamy pewność, że rozumie to, co mówi) wytłumaczyć istotne dla przyjęcia sakramentów znaki i czynności. Nie można jednak 

egzekwować takich wymagań jak np. „uczeń widzi zło, które może sprawiać swoim postępowaniem” – w formie przyznania się do winy. Zależy nam tylko 

na sprawdzeniu, czy uczeń ma (na swoim indywidualnym poziomie) rozeznanie dobra i zła. Forma sprawdzenia niżej podanych umiejętności, wiadomości 

i postaw musi być bardzo delikatna, nie stresować niepotrzebnie dziecka, lecz wspierać jego dobrą wolę. Nie chodzi przy tym o  żadną formę 

egzaminowania. Katecheta ma możliwość przez cały rok obserwować uczniów i systematycznie sprawdzać ich rozumienie wiary oraz sakramentów –

 również poprzez kontakt z rodzicami. Katecheza, także parafialna, stwarza wiele możliwości do wyznania wiary przez dziecko. 
 

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu 

1. Aby wypełnić warunki owocnego korzystania z sakramentu pojednania i pokuty oraz Eucharystii uczeń powinien: 
– wyznawać wiarę, że jest jeden Bóg (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty), który posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił od zła i prowadził 

do nieba, 

– wyznawać wiarę, że Jezus Chrystus z miłości do ludzi umarł na krzyżu, zmartwychwstał po trzech dniach, wniebowstąpił, jest obecny w swojej rodzinie, 

czyli Kościele, że Duch Święty zstąpił na Apostołów i działa w Kościele. 

– z wiarą podejmować codzienną modlitwę. 

2. Aby wypełnić warunki owocnego korzystania z sakramentu pokuty uczeń powinien:  

– wierzyć, że Jezus odpuszcza grzechy przez kapłana,  

– dostrzegać zło, które może sprawiać swoim postępowaniem i widzieć potrzebę odpuszczenia grzechów, 

– zachować odpowiednie gesty i powiedzieć odpowiednie formuły liturgiczne (przynajmniej własnymi słowami) przystępowania do sakramentu pokuty.  

3. Aby móc przyjąć sakrament pokuty uczeń powinien wiedzieć: 

– co to jest rachunek sumienia,  

– że żal za grzechy jest konieczny, a jego brak uniemożliwia uzyskanie przebaczenia  

– że trzeba wyrażać pragnienie poprawy,  

– że trzeba wyznać wszystkie grzechy, niczego nie tając (spowiedź szczera) albowiem świadome zatajenie jakiegoś grzechu czyni spowiedź nieważną,,  

– że trzeba i jak można zadośćuczynić Bogu i bliźnim (odprawić pokutę zadaną przez kapłana,  

– jak zadośćuczynić (podać przykłady). 
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4. Aby wypełnić warunki owocnego uczestniczenia w Eucharystii uczeń powinien:  

– uczestniczyć w niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej, 

– wierzyć, że pod postacią chleba i wina eucharystycznego obecny jest Jezus Chrystus w swoim Ciele i Krwi,  

– zachować odpowiednie gesty i słowa przy przystępowaniu do Komunii świętej.  

5. Aby móc przystąpić do Komunii świętej uczeń powinien: 

– być ochrzczony,  

oraz wiedzieć: 

– kiedy w czasie Mszy świętej chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa,  

– kiedy człowiek może (gdy nie popełnił grzechu ciężkiego), a kiedy nie powinien przystępować do Komunii świętej, 

– kiedy może przystępować do Komunii świętej dwa razy w ciągu dnia,  

– na czym polega post eucharystyczny,  

– że częste przyjmowanie Komunii uświęca nasze życie, ponieważ zbliża nas coraz bardziej do Jezusa, wspiera w pokonywaniu grzesznych skłonności oraz 

pomaga być dobrymi i prowadzić chrześcijańskie życie w rodzinie.  

Natomiast w zależności od indywidualnych możliwości ucznia ocenę możemy wystawiać m.in. za następujące osiągnięcia ucznia: 

Umiejętności – uczeń:  

– umie szanować Pismo Święte,  

– potrafi powiedzieć, co Bóg uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa, 

– potrafi opowiedzieć o niektórych postaciach z Pisma Świętego, np. o Abrahamie, Mojżeszu, Samuelu, Najświętszej Maryi Pannie, Janie Chrzcicielu 

(zgodnie z podręcznikiem ucznia), 

– zna przypowieść o synu marnotrawnym,  

– potrafi opowiedzieć o Bożym Narodzeniu i tradycjach bożonarodzeniowych,  

– potrafi wskazać obecność Boga Stwórcy w pięknie przyrody,  

– potrafi wyjaśnić znaczenie słowa Chrystus jako „namaszczony”,  

– potrafi powiedzieć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Święty, Święty(...), Baranku Boży,  

– potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament,  

– umie powtórzyć formuły liturgii słowa przed i po czytaniu Pisma Świętego,  

– potrafi powtórzyć akt wiary, nadziei, ufności i miłości,  

– potrafi powtórzyć i wyjaśnić dziesięć przykazań Bożych,  

– potrafi powtórzyć i wyjaśnić przykazania miłości, 

– potrafi ułożyć prostą modlitwę, 

– potrafi śpiewać (np. w grupie) wybrane przez nas pieśni,  

– potrafi wymienić siedem sakramentów świętych,  

– potrafi wskazać w kościele tabernakulum i monstrancję,  
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– potrafi prowadzić starannie ćwiczenia, zeszyt i odrabiać zadania domowe, 

– potrafi być aktywny na katechezie. 

 

Wiedza – uczeń:  

– wie, że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi, 

– wie, że Pismo Święte składa się ze Starego i Nowego Testamentu,  

– zna wydarzenia i historie z Pisma Świętego: o zwiastowaniu, Bożym Narodzeniu, dwunastoletnim Jezusie w świątyni, Chrzcie Pańskim, Zacheuszu, 

zdradzie Piotra i wybaczeniu Chrystusa, o śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o Ostatniej Wieczerzy, o Zesłaniu Ducha Świętego,  

– wie, że Boga Ojca poznajemy przez Jezusa Chrystusa, bo „są jedno”,  

– wie, że Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi, zna sens Hymnu o stworzeniu świata,  

– wie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, dlatego człowiek jest zdolny do miłości,  

– wie, że kto wypełnia przykazania miłości, ten wypełnia wszystkie przykazania,  

– wie, co znaczy nawrócenie,  

– zna rodzaje modlitwy: przeproszenia, uwielbienia, dziękczynienia i prośby,  

– wie, że w drugim człowieku obecny jest Chrystus: dobro i krzywda czynione bliźnim, są czynami względem Chrystusa,  

– uczeń wie, że zło rani jego samego i innych, oddala od Boga i wspólnoty ludzi (skutki grzechu),  

– wie, że trzeba prosić o przebaczenie i przebaczać,  

– wie, że chociaż w sakramencie pokuty i pojednania widzimy kapłana, to sam Bóg odpuszcza nam grzechy, 

– wie, że Msza święta jest ucztą dziękczynną, na którą zaprosił nas Jezus Chrystus,  

– wie, kiedy podczas Mszy świętej chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa,  

– wie, że w Adwencie przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, w Wielkim Poście do Wielkanocy, 

– wie, że w Wielki Piątek obchodzimy pamiątkę śmierci Jezusa na krzyżu,  

– wie, że w Wielką Sobotę wieczorem i w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa,  

– wie, czego (i kogo) symbolem jest paschał,  

– wie, że niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania,  

– wie, że Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarował pod postacią chleba i wina swoje Ciało i Krew i powtarza tę ofiarę w czasie każdej Mszy świętej,  

– wie, że pokarmem Bożym jest słowo Boże i Komunia święta, 

– wie, że przystępując w każdy pierwszy piątek miesiąca do Komunii świętej, okazuje szczególnie miłość Jezusowi, 

– wie, jak modlić się na różańcu (nie wymagamy jednak jeszcze znajomości tajemnic). 

Kryteria oceniania w klasie III szkoły podstawowej 

 

Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to 

więc ocena według tzw. obiektywnych kryteriów typowych dla wewnątrzszkolnego systemu oceniania z innych przedmiotów, związana ze sprawdzaniem 

osiągnięć według standardów. Podobnie jak w poprzednich klasach oceniamy głównie wysiłek dziecka, indywidualizując wymagania zależnie od 

możliwości i zdolności ucznia.  
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Zakładamy, że uczniowie mają opanowaną wiedzę i umiejętności na poziomie klasy drugiej. Ze względu na spiralne ujęcie programu możemy 

sprawdzać i oceniać wiedzę dotyczącą treści poprzednich klas, np. znajomość siedmiu sakramentów świętych, modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, 

posługiwania się różańcem itd.  

W zależności od indywidualnych możliwości ucznia, oceniamy jego umiejętności i wiedzę zgodnie z poniższymi propozycjami.  

Umiejętności – uczeń: 

– umie modlić się w grupie podczas celebracji Eucharystii modlitwami, wezwaniami i gestami liturgicznymi Mszy świętej, 

– umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami miłości, dziesięcioma przykazaniami Bożymi, pięcioma przykazaniami 

kościelnymi i Ośmioma Błogosławieństwami,  

Uwaga! Nie wymagamy od uczniów znajomości formuł przykazań, ale umiejętności wyjaśnienia, jakie postawy, zachowania i obowiązki z nich wynikają.  

– umie wymienić dwie części Mszy świętej: liturgię słowa i liturgię eucharystyczną,  

– umie wymienić najważniejsze uroczystości roku liturgicznego (co najmniej Boże Narodzenie i Wielkanoc) i powiedzieć, jaką tajemnicę wiary świętujemy 

przez nie,  

– umie opowiedzieć przykłady cudów Jezusa,  

– umie zaśpiewać pieśni lub piosenki (niekoniecznie indywidualnie), których uczył się na katechezie,  

– prowadzi starannie ćwiczenia, wykonuje zlecone prace i odrabia zadania domowe, 

– jest aktywny na katechezie. 

 

Wiedza – uczeń:  

– wie, że Bóg stworzył świat, Syn Boży, Zbawiciel, został posłany przez Ojca dla ratowania ludzi, Duch Święty jest Pocieszycielem i działa w Kościele,  

– wie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby ludzi uratować od zła, obdarzyć szczęściem i zaprowadzić do Boga,  

– wie, że Jezus nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dnia trzeciego, 

– wie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką Boga i wiernie kochała Jezusa Chrystusa,  

– wie, że podczas Mszy świętej czytane jest Pismo Święte,  

– wie, że przez czytania liturgiczne przemawia do ludzi sam Jezus Chrystus i głosi Dobrą Nowinę o tym, że zwyciężył zło, śmierć i że dobro dzięki 

Jezusowi zwycięży, 

– wie, że w liturgii słowa najpierw przepraszamy Boga i ludzi za przewinienia, potem wielbimy Boga w hymnie, słuchamy czytań (Dobrej Nowiny) 

i homilii oraz odpowiadamy wyznaniem wiary i modlitwą powszechną,  

– wie, jakie wydarzenia związane były z męką, śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem Pana Jezusa,  

– wie, że Msza święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą, 

– wie, że podczas Mszy świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod postacią chleba i wina, a uczestnicy Mszy świętej współofiarowują się Bogu 

z Chrystusem,  

– wie, że podczas Mszy świętej kapłan działa w imieniu Jezusa Chrystusa,  

– wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii, a praktykowanie przystępowania do stołu Pańskiego w pierwsze piątki 

miesiąca pomaga zachować wierność Chrystusowi,  

– wie, że istnieją przykazania miłości, Dekalog, pięć przykazań kościelnych, Osiem Błogosławieństw,  
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– wie, kto jest papieżem, biskupem diecezjalnym, proboszczem w jego parafii i rodzicami chrzestnymi,  

– wie, kim byli święci Stanisław Kostka i Teresa od Dzieciątka Jezus. 

 

Powyższe kryteria dotyczą umiejętności i wiedzy ucznia podlegających ocenie. Nie ma w nich wyszczególnionych osiągnięć dotyczących 

interioryzacji wartości („co uczeń ceni?”). Jedynie ostatnie dwa punkty umiejętności: „Uczeń prowadzi starannie ćwiczenia, wykonuje zlecone prace i 

odrabia zadania domowe; jest aktywny na katechezie” – wskazują na postawę ucznia na katechizacji i jego stosunek do przedmiotu nauczanie religii. 

Wartości takie jak wiara ucznia, jego zaufanie Bogu, wola uczestniczenia w liturgii kościelnej, miłość Boga i bliźniego – nie podlegają ocenie takiej, jak 

inne osiągnięcia.  

 

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 

1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.  

2. Zainteresowanie przedmiotem. 

3. Stosunek do przedmiotu. 

4. Pilność i systematyczność. 

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu. 

6. Postawa. 

 

Ocenie podlegają:  

1. Pisemne prace kontrolne. 

2. Odpowiedzi ustne. 

3. Wypowiedzi w trakcie lekcji. 

4. Praca domowa. 

5. Pacierz: ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary. 

6. Zeszyt: sprawdzany według ustaleń nauczyciela; przynajmniej jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. 

7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności. 

8. Korzystanie z Pisma Świętego. 

9. Rozwijanie postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy św., 

nabożeństwach. 

10. Inne możliwości wskazujące na potrzebę wartościowania. 

 

Ocena NIEDOSTATECZNA 

Katechizowany: 

 Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

 Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. 

 Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

 Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

 Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 
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 Cechuje się rażąco niepoprawnym systemem wypowiedzi. 

 Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

 Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

 Lekceważy przedmiot. 

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.  

 Opuszcza lekcje religii. 

Uwarunkowania osiągania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ 

Katechizowany: 

 Opanował konieczne pojęcia religijne. 

 Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych.  

 Prezentuje mało zadawalający poziom wiadomości programowych. 

 Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

 Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się. 

 Prowadzi zeszyt. 

 Ma problemy ze znajomością pacierza. 

 Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

Uwarunkowania osiągania oceny DOSTATECZNEJ 

Katechizowany: 

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

 Prezentuje podstawowe treści materiału programowego religii. 

 Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

 Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.  

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela. 

 W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

 Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 

  Wykazuje podstawową znajomością pacierza. 

 W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

 Prezentuje przeciętna pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

Uwarunkowania osiągania oceny DOBREJ 

Katechizowany: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 
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 Opanował materiał programowy z religii. 

 Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

 Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela. 

 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

 W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

 Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich. 

 Systematycznie uczestnicy w zajęciach religii. 

 Jest zainteresowany przedmiotem. 

 Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

  Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobra. 

Uwarunkowania osiągania oceny BARDZO DOBREJ 

Katechizowany: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.  

 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

 Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

 Aktywnie uczestniczy w religii. 

 Postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

 Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

Uwarunkowania osiągania oceny CELUJĄCEJ 

Katechizowany: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

 Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.  

 Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.  
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 Angażuje się pozalekcyjnie (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.). 

 Uczestniczy w konkursach wiedzy katechetycznej. 

 Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

 Poznane prawdy wiary stosuje w życiu. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 
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II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV–VIII 

Język polski 

 

Klasa IV 

Ocena celująca: 

- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania 

- uczeń wykazuje zainteresowania czytelnicze i uzdolnienia polonistyczne 

- czyta i zna dodatkowe teksty 
- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury 

- wyróżnia się bardzo bogatym słownictwem oraz umiejętnością posługiwania  się ciekawymi  i trafnymi  związkami frazeologicznymi 

- zna i rozumie różne pojęcia i terminy z teorii literatury 
- w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości z nauki o języku i umiejętnie  wykorzystuje je w praktyce 

- bardzo dobrze zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne oraz stosuje je w praktyce 

- podejmuje próby własnej twórczości 
- jest aktywny, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń interesuje się przedmiotem, posiada uzdolnienia polonistyczne, systematycznie czyta lektury 

- czytanie głośne jest płynne, wyraźne i wyraziste 
- sprawnie opisuje świat przedstawiony w utworze literackim, posługuje się właściwą terminologią 

- potrafi oceniać zachowanie bohaterów, argumentować ocenę i odczytywać sens  całości utworów literackich 

- dobrze zna cechy baśni i potrafi stworzyć własną baśń wykorzystując znane motywy baśniowe 
- posiada bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje 

- poprawnie i samodzielnie redaguje list, dialog, życzenia, zaproszenia, przepis gratulacje, opis przedmiotu, postaci, krajobrazu, dziennik, ramowy plan odtwórczy, 

opowiadanie twórcze i odtwórcze  
- umie opisać budowę wiersza, wykorzystując odpowiednie terminy (rym, wers, strofa) oraz wyszukać znane środki stylistyczne (epitet, porównanie, przenośnia) 

- w pełnym zakresie opanował wiedzę gramatyczną i wykorzystuje ją w ćwiczeniach praktycznych( biegle  rozpoznaje poznane części mowy, określa formy 

gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika, poprawnie przedstawia zdania rozwinięte    

  za pomocą wykresów, rozpoznaje rodzaje zdań) 
- dobrze zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne umie je stosować w praktyce 

- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 
- rozwija swoje zdolności polonistyczne, bierze udział w apelach szkolnych,  uczęszcza 

   na zajęcia  kółka   polonistycznego 

Ocena dobra: 

- uczeń zna dobrze treść lektur obowiązkowych i uzupełniających 
- czyta płynnie, głośno, ale wyraziście 

- w dobrym stopniu rozumie sens utworów literackich i wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze, odróżnia elementy fantastyczne i realistyczne 

- wskazuje różnice miedzy prozą a wierszem i zna terminy z nimi związane 
- potrafi zbudować plan wydarzeń utworu i sprawnie pracować z tekstem 
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- redaguje samodzielnie, poprawnie przewidziane programem wypowiedzi pisemne, naśladuje wzory wypracowań 

- zna treść baśni i umie wskazać ich charakterystyczne cechy 

- jego formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym  słownictwem 
- zna podstawowe terminy z teorii literatury 

- w dobrym stopniu opanował wiadomości z nauki o języku ( rozróżnia części mowy, odmienia przez przypadki,  zna formy czasownika, robi wykresy zdań 

rozwiniętych, wskazuje podmiot i orzeczenie, rozwija zdania nierozwinięte) 
- zna zasady ortograficzne, stosuje je i sporadycznie popełnia błędy ortograficzne 

- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 

Ocena dostateczna: 

- uczeń zna treść lektur obowiązkowych 

- czyta w miarę płynnie, głośno oraz cicho ze zrozumieniem 

- rozumie treść niezbyt trudnych tekstów literackich i pod kierunkiem nauczyciela opisuje świat  przedstawiony w utworze 
- umie pracować z  tekstem 

- poprawnie wypowiada się w mowie, redaguje podstawowe wypowiedzi pisemne 

- posiada podstawowy zasób słownictwa 
- przy pomocy nauczyciela potrafi opisać budowę wiersza, wyszukać epitet i porównanie 

- zna podstawowe zasady ortograficzne, lecz rzadko się nimi kieruje, popełnia błędy w pisowni nawet  niezbyt  trudnych wyrazów 

- opanował minimum programowe z gramatyki i wykonuje samodzielnie ćwiczenia o średnim stopniu  trudności  ( odmienia rzeczownik przez przypadki, 
czasownik przez osoby i liczby, wskazuje w zdaniu podmiot  i orzeczenie, robi wykresy zdań rozwiniętych) 

- w miarę starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w drugim terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

Ocena dopuszczająca: 

- uczeń zna treść lektur 

- technika głośnego i cichego czytania pomimo błędów ( przekręca wyrazy, sylabizuje)  pozwala  na zrozumienie tekstu 
- przy pomocy nauczyciela potrafi częściowo opisać świat przedstawiony w utworze 

- na proste pytania odpowiada najczęściej jednym zdaniem 

- posiada ubogi zasób słownictwa 

- niepoprawnie buduje zdania pod względem stylistycznym 
- opanował w stopniu dopuszczającym zasady ortograficzne 

- nie potrafi wykorzystać wiedzy w praktyce, wykonuje proste ćwiczenia przy pomocy  nauczyciela 

- ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, które są możliwe do nadrobienia w dalszym tok  nauczania 
- w miarę starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia 

- zadania domowe i ćwiczenia zawsze oddaje po terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

- sporadycznie uczęszcza na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie zna treści lektur ( krótkich tekstów zadanych przez nauczyciela) 

- czyta bardzo słabo 

- nie rozumie sensu utworów czytanych przez nauczyciela oraz cicho i samodzielnie 
- nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania oraz zredagować nawet z pomocą nauczyciela  najprostszej wypowiedzi pisemnej 
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- posiada bardzo ubogi zasób słownictwa 

- pisze niedbale z bardzo licznymi błędami 

- nie zna zasad ortograficznych 
- nie opanował podstawowych wiadomości z nauki o języku  

- uczeń nie rokuje nadrobienia posiadanych braków w wiadomościach i umiejętnościach  

- nie uczęszczał na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
- nie prowadzi na bieżąco zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń ( brak notatek, zadań domowych,  

  ćwiczeń) 

 

Klasa V 

Ocena celująca 

- uczeń posiada i rozwija swoje szczególne uzdolnienia polonistyczne oraz bogate zainteresowanie czytelnicze 

- w szerokim zakresie zna treść wszystkich lektur 
- wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania 

- bardzo trafnie określa sens trudnych utworów literackich, potrafi samodzielnie redagować różne formy wypowiedzi 

- samodzielnie wnioskuje, komentuje i argumentuje w związku z treścią poznanych utworów 
- dostrzega specyfikę różnych środków wyrazu, m. in. muzycznych i plastycznych oraz odczytuje ich sens 

- interesuje się sztuką filmową, doskonale zna słownictwo związane z filmem, teatrem i operuje nim 

- samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstów poetyckich 
- tworzy własne teksty informacyjne 

- dokładnie potrafi wskazać różnice i podobieństwa między baśnią, legendą a mitem 

- bez pomocy nauczyciela wskazuje charakterystyczne cechy języka poetyckiego 

- w bardzo dobrym stopniu opanował materiał programowy z gramatyki i ortografii, umiejętnie wykorzystuje wiedzę w praktyce (nie popełnia błędów 
gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, samodzielnie wykonuje trudne ćwiczenia) 

- podejmuje próby własnej twórczości 

- jest aktywny, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
- uczestniczy w kółku polonistycznym 

- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 

 

Ocena bardzo dobra 

- systematycznie czyta lektury, zna ich treść, problematykę 

- uczeń posiada uzdolnienia polonistyczne, chętnie czyta wszystkie lektury oraz inne teksty 
- trafnie odczytuje sens przeczytanych utworów, potrafi wyjaśniać, komentować i wyrażać własne opinie, refleksje 

- dostrzega różnicę między prozą a poezją oraz rozumie specyfikę utworu poetyckiego 

- potrafi samodzielnie, poprawnie zredagować formy wypowiedzi 
- zna słownictwo związane z filmem, teatrem i umiejętnie się nim posługuje 

- widzi różnice między baśnią, legendą a mitem 

- dość sprawnie pod kierunkiem nauczyciela analizuje i interpretuje utwory poetyckie, stosując różne terminy literackie 

- zna i rozumie pojęcie fikcji literackiej i odróżnia ją od autentyzmu 
- popełnia sporadyczne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne 
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- w pełnym zakresie opanował wiadomości gramatyczne i ortograficzne i umiejętnie je stosuje w praktyce (prawie nie robi błędów) 

- bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń 

- rozwija swoje zdolności polonistyczne, bierze udział w apelach szkolnych, uczęszcza na zajęcia kółka polonistycznego 
- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 

 

Ocena dobra 
- zna lektury obowiązkowe  

- poprawnie czyta różne teksty, rozumie zawarty w nich sens 

- odróżnia prozę od utworu poetyckiego i umie wskazać ich charakterystyczne cechy 
- dobrze redaguje wypowiedzi pisemne 

- zna podstawowe terminy filmowe, teatralne i umie je właściwie stosować 

- potrafi zanalizować wiersz, stosując odpowiednie terminy i wskazując środki stylistyczne 

- potrafi sprawnie pracować z tekstem 
- ma świadomość błędów i potrafi je poprawić  

- wie, co to jest legenda, mit i odróżnia je od baśni 

- dobrze opanował wiadomości z gramatyki i w dobrym stopniu wykorzystuje je w praktyce 
- wykazuje dobrą znajomość zasad ortograficznych, sporadycznie popełnia błędy ortograficzne 

- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 
 

Ocena dostateczna 

- uczeń zna lektury obowiązkowe 

- czyta cicho ze zrozumieniem łatwiejsze teksty, w tym poetyckie i analizuje je przy znacznej pomocy nauczyciela 
- odróżnia środki stylistyczne oraz najważniejsze terminy, pojęcia literackie 

- zna treść mitów i legend i potrafi wskazać na ich najbardziej charakterystyczne cechy 

- w miarę samodzielnie redaguje formy wypowiedzi 
- zna najbardziej popularne terminy filmowe, teatralne i umie je zastosować 

- w dostatecznym stopniu opanował wiadomości z gramatyki i ortografii, wykorzystuje je przy wykonywaniu prostych ćwiczeń 

- w miarę starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje po terminie wyznaczonym przez nauczyciela 
 

Ocena dopuszczająca 

- uczeń nie zna wszystkich lektur obowiązkowych 
- prawie nie rozumie treści tekstów czytanych, ale przy znacznej pomocy nauczyciela wymienia elementy świata przedstawionego, bohaterów 

- potrafi odróżnić mit od legendy i przedstawić krótko ich treść 

- wspólnie z nauczycielem redaguje podstawowe formy wypowiedzi, mając gotowy wzór 
- zna najważniejsze pojęcia literackie  

- posiada ubogi zasób słownictwa 

- w stopniu dopuszczającym opanował podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku 

- robi bardzo dużo błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych 

- w zeszycie przedmiotowym oraz zeszycie ćwiczeń występują liczne braki, błędy 
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- zadania domowe i ćwiczenia oddaje po terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

- ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, które są możliwe do nadrobienia w dalszym toku nauczania 

- sporadycznie uczęszcza na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

 

Ocena niedostateczna 

- uczeń nie zna treści lektur 
- nie rozumie czytanego tekstu 

- nie rozumie sensu czytanych utworów i nie odpowiada na żadne pytania, nawet przy znaczącej pomocy nauczyciela 

- posiada bardzo ubogi zasób słownictwa 
- nie potrafi poprawnie zredagować, nawet pod kierunkiem nauczyciela łatwiejszych form wypowiedzi pisemnych  

- nie opanował podstawowych wiadomości z nauki o języku  

- nie prowadził na bieżąco zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń ( brak notatek, zadań domowych, ćwiczeń) 

- nie uczęszczał na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
- braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają edukacji w klasie programowo wyższej 

 
Klasa VI 

 

Ocena celująca 

- uczeń posiada uzdolnienia polonistyczne, bardzo dużo czyta 
- jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza program nauczania 

- potrafi samodzielnie odczytywać sens przeczytanych utworów, wyciągać trafne wnioski, przytaczać argumenty przy wyrażaniu swojej opinii, zabierać głos w dyskusji 

- opowiada barwnie, żywo, z wyrazistą artykulacją na podstawie lektur oraz na bliskie tematy 
- samodzielnie i poprawnie redaguje formy wypowiedzi pisemnych przewidziane programem  

- umie porównać różne formy przekazu treści i odczytuje je 

- potrafi ciekawie i różnorodnie przetwarzać tekst, zarówno ustnie i pisemnie 

- poprawnie określa przewidziane programem gatunki literackie i wskazuje ich cechy 
- opanował w bardzo dobrym stopniu wiedzę gramatyczną  

- doskonale zna wszystkie zasady ortografii i interpunkcji, właściwie je stosuje 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 
- wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 

 

Ocena bardzo dobra 

- uczeń zna wszystkie lektury, interesuje się czytelnictwem i przedmiotem 

- bardzo dobrze rozumie sens poznanych utworów i wypowiada się na ich temat 

- odróżnia specyfikę różnych tekstów kultury  
- umie przetwarzać różnorodnie tekst 

- określa znane gatunki literackie 

- samodzielnie redaguje wypowiedzi pisemne na określony temat  
- opanował wiadomości z nauki o języku i wykorzystuje je w praktyce  

- dobrze zna zasady ortografii interpunkcji, stosuje je 
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- bez zastrzeżeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 

 

Ocena dobra 
- uczeń zna wszystkie lektury 

- umie czytać cicho, uważnie i ze zrozumieniem oraz samodzielnie wypowiadać się na określony temat 
- sprawnie wskazuje elementy świata przedstawionego i rozumie je 

- zna podstawowe terminy literackie, potrzebne do omówienia utworu prozaicznego i poetyckiego oraz posługuje się nimi  

- korzysta z różnych źródeł informacji 
- samodzielnie redaguje wypowiedzi pisemne przewidziane programem 

-  zna podstawowe gatunki literackie i podaje przykłady 

- z niewielką pomocą nauczyciela potrafi przetwarzać tekst 

- umie odczytywać różne teksty kultury, w tym teksty użytkowe, publicystyczne, przedstawienia teatralne i filmy 
- w dobrym stopniu opanował wiadomości z gramatyki i ortografii, wykorzystuje je w praktyce 

- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

- zadania domowe i ćwiczenia oddaje w terminie 
 

Ocena dostateczna 

- uczeń za treść  lektur obowiązkowych 
- czyta ze zrozumieniem  teksty literackie, wychwytuje ich sens i opisuje świat przedstawiany 

- umie wyszukiwać potrzebne fragmenty oraz korzystać z różnych źródeł informacji 

- zna najpotrzebniejsze do omówienia budowy utworu literackiego terminy literackie  

- po ukierunkowaniu przez nauczyciela redaguje przewidziane programem wypowiedzi pisemne 
- potrafi ułożyć wypowiedź kilkuzdaniową na określony temat 

- zna podstawowe rodzaje i gatunki literackie  

- zna podstawowe środki stylistyczne  i umie je znaleźć w tekście 
- dostatecznie opanował wiedzę z gramatyki i ortografii, wykonuje samodzielnie ćwiczenia o średnim stopniu trudności 

- w miarę starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

- zadania domowe, ćwiczenia oddaje w drugim terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

- uczęszcza na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
 

Ocena dopuszczająca 

- uczeń zna tematykę  przynajmniej trzech lektur (niewielkich objętościowo) 
- potrafi samodzielnie wypowiedzieć się na  temat w kilku zdaniach 

- czyta ze zrozumieniem krótkie i bardzo łatwe teksty 

- odpowiada na proste pytania związane z przeczytanym tekstem 
- potrafi znaleźć w tekście odpowiedni fragment 

- potrafi skorzystać z encyklopedii, słownika ortograficznego i języka polskiego 

- przy znacznej pomocy nauczyciela redaguje proste wypowiedzi pisemne 

- posiada niewielką znajomość zasad ortografii, robi dużo błędów ortograficznych i nie opanował minimum programowego z gramatyki, lecz jest w stanie nadrobić braki 
- nie ma rażących zaniedbań w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń 



30 

-  zadania domowe, ćwiczenia oddaje w dowolnych terminach  

- regularnie uczęszcza na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

 

Ocena niedostateczna 

- uczeń nie zna treści żadnej lektury 

- po cichym przeczytaniu nawet prostego tekstu, nie potrafi odpowiadać na żadne pytania z nim związane 
- nawet przy znacznej pomocy nauczyciela nie potrafi zredagować  krótkiej, prostej wypowiedzi pisemnej 

- nie zna podstawowych terminów literackich 

- nie umie uważnie słuchać informacji, poleceń, nie dostosowuje się do nich 
- nie radzi sobie pracując z tekstem, trudno mu znaleźć odpowiedni fragment 

- nie opanował minimum programowego z kształcenia literackiego, kulturalnego, nauki o języku  

i ortografii, co uniemożliwia dalszą naukę przedmiotu w Gimnazjum 

- nie interesuje się w ogóle przedmiotem, zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia prowadzi bardzo niedbale 
- nagminnie nie przestrzega terminów oddania zadań domowych, ćwiczeń 

- nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

 

Klasa VII 

 

Ocena celująca 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania języka polskiego klasie siódmej;  

 samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania oraz uzdolnienia polonistyczne; 

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 biegle wypowiada się w różnych formach gatunkowych, redaguje swą wypowiedź, przestrzegając cech gatunkowych; 

 samodzielnie analizuje dzieło literackie, potrafi ukazać jego strukturę, dostrzega związki między elementami tekstu; 

 umie samodzielnie wykorzystywać wiedzę z różnych źródeł informacji. 

 osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim. 

 

Wymagania szczegółowe: 

 dokładna znajomość tekstów literackich analizowanych na lekcjach; 

 samodzielna lektura; 

 wysoki stopień oczytania; 

 wzorowy styl; 

 prace literackie (domowe, klasowe) – bezbłędne, zawierające dodatkowe informacje na temat i własne przemyślenia poparte argumentami; 

 sprawdziany gramatyczne – bezbłędne, realizujące 2, 3 dodatkowe polecenia w formie trudniejszych przykładów lub zagadnień; 

 sprawdziany ortograficzne – bezbłędne. 
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Ocena bardzo dobra 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w siódmej klasie; 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania siódmej klas 

 wypowiada się w różnych formach gatunkowych, redaguje swą wypowiedź, przestrzegając cech gatunkowych; 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 rozwija zainteresowania polonistyczne; 

 popełnia sporadycznie błędy językowe i ortograficzne; 

 posiada bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje; 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 

Wymagania szczegółowe: 

 uzyskanie osiągnięć koniecznych określonych programem nauczania w siódmej klasie. 

 

Ocena dobra 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 w dobrym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w siódmej klasie; 

 poprawnie stosuje wiadomości literackie i z nauki o języku w praktyce; 

 w dobrym stopniu posługuje się różnymi formami wypowiedzi; 

 w dobrym stopniu rozumie teksty literackie; 

 z niewielką pomocą nauczyciela dokonuje analizy utworów literackich. 

 

Wymagania szczegółowe: 

 poprawne stosowanie wiadomości; 

 samodzielne wykonanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych. 

 

Ocena dostateczna 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w siódmej klasie; 

 pod kierunkiem nauczyciela potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji; 

 w miarę poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie; 

 posiada niewielki zasób słownictwa. 
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Wymagania szczegółowe: 

 pełne opanowanie programu minimum dla siódmej klasy. 

Ocena dopuszczająca 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 nie potrafi poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie; 

 przy pomocy nauczyciela wykona proste polecenia; 

 braki wiedzy są możliwe do nadrobienia w dalszej nauce.  
Wymagania szczegółowe:  
 opanowanie programu minimum w części ustalonej dla oceny dopuszczającej. 

 

Ocena niedostateczna 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności objętych minimum programowym w siódmej klasie; 

 braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu; 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie wykona najprostszych poleceń.  
 

Ustalenia szczegółowe:  
 nieopanowanie programu minimum w części ustalonej dla oceny dopuszczającej.  

 

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie  

o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. Podstawą oceniania uczniów, u których stwierdzono 

dysfunkcje rozwojowe, jest przede wszystkim uwzględnianie wkładu pracy i zaangażowania. Obniżenie wymagań nie może pominąć minimum zawartego w 

podstawie programowej. 
 

Klasa VIII 

 

Ocena celująca 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w ósmej klasie; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia polonistyczne; 

- posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

- biegle wypowiada się w różnych formach gatunkowych, redaguje swą wypowiedź przestrzegając cech gatunkowych; 

- samodzielnie analizuje dzieło literackie, potrafi ukazać jego strukturę, dostrzega związki między elementami tekstu; 

- umie samodzielnie wykorzystywać wiedzę z różnych źródeł informacji. 
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- osiąga sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim. 

Wymagania szczegółowe: 

- dokładna znajomość tekstów literackich; 

- samodzielna lektura; 

- wzorowy styl wypowiedzi ustnej; 

- wysoki stopień oczytania; 

- bezbłędne prace literackie - domowe, klasowe, zawierające własne przemyślenia i dodatkowe informacje na temat; 

- bezbłędnie napisane sprawdziany gramatyczne realizujące dodatkowe, trudniejsze polecenia; 

- sprawdziany ortograficzne – bezbłędne, realizujące dodatkowe trudności. 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w ósmej klasie; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w programie nauczania ósmej klasy; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

- rozwija zainteresowania polonistyczne; 

- popełnia sporadycznie błędy językowe i ortograficzne; 

- posiada bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje; 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Wymagania szczegółowe: 

- uzyskanie osiągnięć koniecznych określonych programem nauczania w ósmej klasie. 

 

Ocena dobra 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w ósmej klasie; 

- w praktyce poprawnie stosuje wiadomości literackie i z nauki o języku; 

- w dobrym stopniu posługuje się różnymi formami wypowiedzi; 

- prawidłowo rozumie teksty literackie; 

- z niewielką pomocą nauczyciela dokonuje analizy utworów literackich. 

Wymagania szczegółowe: 

- dobra znajomość wszystkich lektur; 

- poprawne stosowanie zdobytych wiadomości; 

- samodzielne wykonanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych. 
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Ocena dostateczna 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w ósmej klasie; 

- w miarę poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie; 

- posiada niewielki zasób słownictwa. 

- przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji; 

Wymagania szczegółowe: 

- pełne opanowanie programu minimum dla ósmej klasy. 

Ocena dopuszczająca 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- pod kierunkiem nauczyciela wykona proste polecenia; 

- nie potrafi poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie; 

- braki wiadomości są możliwe do nadrobienia w trakcie dalszej nauki. 

Wymagania szczegółowe: 

- opanowanie programu minimum w części ustalonej dla oceny dopuszczającej. 

 

Ocena niedostateczna 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności objętych minimum programowym w ósmej klasie; 

- braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu; 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

Ustalenia szczegółowe: 

- nieopanowanie programu minimum w części ustalonej dla oceny dopuszczającej. 

W stosunku do ucznia dyslektycznego stosuje się ocenę ze zwiększoną tolerancją. 

W semestrze obowiązują zadania klasowe: dwa literackie, jedno językowe.  
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Historia 

Zasady pracy ucznia na lekcji: 

 od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy , przybory do pisania / 

 uczeń systematycznie prowadzi zeszyt, odrabia zadania domowe, 

 uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, prezentuje znajomość problematyki, własne opinie lub ogólnie przyjęte,  

 uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny dwa razy w semestrze, lecz nie dotyczy to zapowiedzianych wcześniej 

sprawdzianów pisemnych lub testów, 

 sprawdzanie wiedzy i umiejętności bieżącej obejmuje trzy tematy i może być w formie pisemnej, 

 sprawdziany pisemne oraz testy są zapowiedziane i poprzedzone lekcją powtórzeniową, 

 jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, zobowiązany jest sprawdzian poprawić w uzgodnionym terminie do dwóch tygodni, 

 uczeń nieobecny na sprawdzianie zalicza go na kolejnej lekcji, w przypadku odmowy otrzymuje ocenę niedostateczną, 
  uczeń  ma prawo do poprawy oceny w uzgodnionym terminie do dwóch tygodni, 

 ocenę semestralną i końcoworoczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia,  

 uczniom z dysfunkcjami, posiadającym orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dostosowuje się wymagania 

indywidualne na podstawie tych orzeczeń i opinii. 
 

 

Klasa IV 
Ocena celująca - uczeń: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy IV 

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy 

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 
- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym 

- samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej 

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną 
- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać 

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami historycznymi (myślenie przyczynowo-skutkowe) 
- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją 

- posługuje się poprawną polszczyzną, uczestniczy w konkursach historycznych 

Ocena bardzo dobra - uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV 
- dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela 

- aktywnie uczestniczy w lekcji 

- postanowione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie 
- rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wynik na forum klasy 

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 
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- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać 

Ocena dobra - uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w klasie IV w stopniu zadowalającym  
- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji 

- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub, w przypadku zadań trudniejszych pod kierunkiem nauczyciela 

- aktywnie uczestniczy w lekcji 
- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych 

- podejmuje się samodzielnego wykonania prac o niewielkim stopniu trudności 

Ocena dostateczna - uczeń: 
- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji 

- potrafi wykonywać proste zadania 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym 
Ocena dopuszczająca - uczeń: 

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności 
- prace wykonuje chętnie, na miarę swoich możliwości 

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi 

Ocena niedostateczna - uczeń: 
- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań 

 

Klasa V 

 

Ocena celująca - uczeń: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy V w odniesieniu do danego zadania 
- zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza materiał poznany w czasie lekcji 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek 

- jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o różnych wartościach poznawczych i dydaktycznych 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny-skutki), ale również umie 

powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji 

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją 
Ocena bardzo dobra - uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy V 

- posiada wiedzę z dziejów własnego regionu w stopniu zadowalającym 
- Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji 

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania posługując się nabytymi umiejętnościami 

- rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności 
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- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą nie tylko z zakresu historii i społeczeństwa, ale 

również przedmiotów pokrewnych 

Ocena dobra - uczeń: 
- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym 

- zna najważniejsze wydarzenia z dziejów regionu 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 
- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela 

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności 

- jest aktywny w czasie lekcji  
- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 

Ocena dostateczna - uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy V 

- zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu 
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji 

- potrafi wykonywać proste zadania 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym 
Ocena dopuszczająca - uczeń: 

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadanie wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 
- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi 

Ocena niedostateczna - uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych wiadomości 
 

Klasa VI 

Ocena celująca - uczeń: 
- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego klasy VI w odniesieniu do określonej epoki, kraju, zagadnienia 

- zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza materiał poznawany w czasie lekcji 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę 
- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek 

-  bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna – odnosi w nich sukcesy 

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym 
- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi (przyczyny-skutki), ale również umie 

powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi w czasie lekcji 

- umie powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi 
- wyraża samodzielny krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określanych zagadnień z przeszłości 

- potrafi udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji, mającej podstawy samodzielnie nabytej wiedzy 

Ocena bardzo dobra - uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy VI 
- posiada wiedzę z dziejów własnego regionu w stopniu zadowalającym 
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- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, potrafi również, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć 

do innych źródeł informacji 

- wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji 
- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania posługując się nabytymi umiejętnościami 

- bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności historycznych 

- rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności 
- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą nie tylko z zakresu historii, ale również przedmiotów 

pokrewnych 

Ocena dobra - uczeń: 
- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym 

- zna najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów regionu 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 

- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela 
- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności 

- jest aktywny w czasie lekcji  

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 
Ocena dostateczna - uczeń: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy VI  

- zna niektóre wydarzenia i postaci z dziejów regionu 
- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji 

- potrafi wykonywać proste zadania 

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym 

Ocena dopuszczająca - uczeń: 
- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki 

- przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadanie wymagające zastosowania podstawowych umiejętności 

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi 
Ocena niedostateczna - uczeń: 

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację nauki 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych wiadomości 

 

Klasa VII 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA 

Wiedza: 

 braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela, nawet w długim okresie czasu, 

 nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych, 

 nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, zjawisk, 

 nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji, 

 wyraźny brak zainteresowania przedmiotem. 

Umiejętności: 
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 nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń i prostych umiejętności,  

 nie umie nazywać faktów, wydarzeń, zjawisk, nie potrafi umieszczać ich w czasie i przestrzeni, 

 nie umie dostrzec prostych przyczyn skutków faktów, wydarzeń i zjawisk, 

 nie rozumie prostego tekstu źródłowego. 

Aktywność: 

 odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela bądź grupę. 

 
WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) 

Wiedza: 

 uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, 

 przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy,  

 posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata, 

 zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich przyczyny i skutki,  

 luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu. 

Umiejętności: 

 przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i dysponuje umiejętnościami, które pozwolą mu uzupełnić braki 

w dalszym procesie  uczenia się historii, 

 umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska, 

 umie szeregować wydarzenia w czasie, 

 dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym, 

 odczytuje dane kartograficzne, 

 potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem, 

 czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle. 

.Aktywność: 

 

 bierna postawa na lekcjach, 

 pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i z pomocą kolegów. 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE (OCENA DOSTATECZNA) 

Wiedza: 

 posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu zadawalającym, 

 nazywa poznane epoki i podaje ich cechy, 

 rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne przełomowych wydarzeń, 

 rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych, 

 rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii, 

 pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń, 
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 w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić. 

Umiejętności: 

 uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych programem o średnim stopniu trudności,  

 posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe kompetencje,  

 dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk, 

 umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej, 

 dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami, 

 umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej, 

 umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat. 

Aktywność: 

 bierze udział w pracy zespołowej, 

 nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie. 

 
WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE (OCENA DOBRA)  

Wiedza: 

 uczeń opanował materiał przewidziany w programie, 

 zna i rozumie większość pojęć, 

 zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych, 

 rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski, 

 odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich, 

 pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych, 

 zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata, 

 uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy. 

Umiejętności: 

 posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe kompetencje, 

 porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni, 

 selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi, 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je, 

 umie samodzielnie czerpać wiedzę z różnych źródeł informacji i je interpretować z różnorodnymi środkami dydaktycznymi, 

 poprawnie posługuje się mapą, 

 przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami,  

 bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie wypowiedzi ustne i pisemne. 

Aktywność: 

 jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela 

 zadania mu powierzone wykonuje samodzielnie. 
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WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE (OCENA BARDZO DOBRA) 

Wiedza: 

 uczeń posiada zasób wiedzy określony programem oraz wiedzę uzyskaną w wyniku dodatkowych zainteresowań historycznych, wiedzę regionalną i 

lokalną, 

 zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów, 

 zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania źródeł historycznych, 

 pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich 

uczestniczących, 

 rozumie zmienność i ciągłość procesów, 

 rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń. 

Umiejętności: 

 posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe kompetencje, 

 operuje wiedzą historyczną, 

 korzysta z różnych źródeł informacji, 

 porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność, 

 samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem, 

 formułuje i rozwiązuje problemy historyczne, 

 wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, 

 potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny, 

 rozróżnia prawdę historyczną od fikcji, 

 zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

 przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.  

Aktywność: 

 czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, debatach, grach dydaktycznych na forum klasowym,  

 wykonuje dobrowolnie zadania wykraczające poza program, zdobywając nową wiedzę i doświadczenia, 

 wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością.  
 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE POZA PROGRAM NAUCZANIA ( OCENA CELUJĄCA) 

Wiedza: 

 uczeń posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, potwierdzając je w toku pracy lekcyjnej i 

pozalekcyjnej, 

 posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły historyczne, 

 uczestniczy w różnych konkursach historycznych, olimpiadach, osiąga sukcesy, prowadzi samodzielne poszukiwania. 

Umiejętności: 

 uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających, dopełniających i uzupełniających o nowe 

kompetencje, 
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 samodzielnie zdobywa wiadomości, 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę  w nowych sytuacjach poznawczych, 

 umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z zagadnieniami poznanymi w czasie innych przedmiotów, 

 umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami powszechnymi, 

 krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła. 

Aktywność: 

 bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 dodatkowo wykonuje zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego, 

 opracowuje plany, schematy, biogramy, gromadzi materiał regionalny, przygotowuje inscenizacje, zabawy dydaktyczne,  

 bierze udział w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach historycznych i osiąga sukcesy, 

 współpracuje z nauczycielem, wykazuje się dociekliwością, własną pomysłowością i inicjatywą, jest twórczy i pracowity. 

 

Klasa VIII 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA 

Wiedza: 

 braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela, nawet w długim okresie czasu, 

 nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych, 

 nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, zjawisk, 

 nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji, 

 wyraźny brak zainteresowania przedmiotem. 

Umiejętności: 

 nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń i prostych umiejętności, 

 nie umie nazywać faktów, wydarzeń, zjawisk, nie potrafi umieszczać ich w czasie i przestrzeni, 

 nie umie dostrzec prostych przyczyn skutków faktów, wydarzeń i zjawisk, 

 nie rozumie prostego tekstu źródłowego. 

Aktywność: 

 odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela bądź grupę. 

 
WYMAGANIA KONIECZNE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA) 

Wiedza: 

 uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, 

 przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy, 

 posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata, 

 zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich przyczyny i skutki,  

 luki wiedzy jest w stanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu. 
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Umiejętności: 

 przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i dysponuje umiejętnościami, które pozwolą mu uzupełnić braki 

w dalszym procesie  uczenia się historii, 

 umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska, 

 umie szeregować wydarzenia w czasie, 

 dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym, 

 odczytuje dane kartograficzne, 

 potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem, 

 czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle. 

.Aktywność: 

 

 bierna postawa na lekcjach, 

 pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i z pomocą kolegów. 

 
WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA DOSTATECZNA) 

Wiedza: 

 posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu zadawalającym, 

 nazywa poznane epoki i podaje ich cechy, 

 rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne przełomowych wydarzeń, 

 rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych, 

 rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii, 

 pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń, 

 w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić.  

Umiejętności: 

 uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych programem o średnim stopniu trudności,  

 posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe kompetencje, 

 dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk, 

 umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej, 

 dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami, 

 umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej, 

 umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat. 

Aktywność: 

 bierze udział w pracy zespołowej, 

 nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie. 

 
WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE (OCENA DOBRA)  
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Wiedza: 

 uczeń opanował materiał przewidziany w programie, 

 zna i rozumie większość pojęć, 

 zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych, 

 rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski, 

 odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich, 

 pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych, 

 zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata, 

 uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy. 

Umiejętności: 

 posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe kompetencje, 

 porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni, 

 selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi, 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je, 

 umie samodzielnie czerpać wiedzę z różnych źródeł informacji i je interpretować z różnorodnymi środkami dydaktycznymi, 

 poprawnie posługuje się mapą, 

 przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami, 

 bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie wypowiedzi ustne i pisemne. 

Aktywność: 

 jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela 

 zadania mu powierzone wykonuje samodzielnie. 

 
WYMAGANIA  DOPEŁNIAJĄCE  (OCENA BARDZO DOBRA) 

Wiedza: 

 uczeń posiada zasób wiedzy określony programem oraz wiedzę uzyskaną w wyniku dodatkowych zainteresowań historycznych, wiedzę regionalną i 

lokalną, 

 zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów, 

 zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badania źródeł historycznych,  

 pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich 

uczestniczących, 

 rozumie zmienność i ciągłość procesów, 

 rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń. 

Umiejętności: 

 posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe kompetencje, 

 operuje wiedzą historyczną, 

 korzysta z różnych źródeł informacji, 
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 porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność, 

 samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem,  

 formułuje i rozwiązuje problemy historyczne, 

 wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów, 

 potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny, 

 rozróżnia prawdę historyczną od fikcji, 

 zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

 przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.  

Aktywność: 

 czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, debatach, grach dydaktycznych na forum klasowym, 

 wykonuje dobrowolnie zadania wykraczające poza program, zdobywając nową wiedzę i doświadczenia,  

 wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością.  
 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE POZA PROGRAM NAUCZANIA ( OCENA CELUJĄCA) 

Wiedza: 

 uczeń posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, potwierdzając je w toku pracy lekcyjnej i 

pozalekcyjnej, 

 posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły historyczne, 

 uczestniczy w różnych konkursach historycznych, olimpiadach, osiąga sukcesy, prowadzi samodzielne poszukiwania.  

Umiejętności: 

 uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających, dopełniających i uzupełniających o nowe 

kompetencje, 

 samodzielnie zdobywa wiadomości, 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę  w nowych sytuacjach poznawczych, 

 umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z zagadnieniami poznanymi w czasie innych przedmiotów, 

 umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami powszechnymi, 

 krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła. 

Aktywność: 

 bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 dodatkowo wykonuje zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego, 

 opracowuje plany, schematy, biogramy, gromadzi materiał regionalny, przygotowuje inscenizacje, zabawy dydaktyczne,  

 bierze udział w konkursach pozaszkolnych i olimpiadach historycznych i osiąga sukcesy, 

 współpracuje z nauczycielem, wykazuje się dociekliwością, własną pomysłowością i inicjatywą, jest twórczy i pracowity. 
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Wiedza o społeczeństwie 

 

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie odbywa się na podstawie „Programu nauczania wiedzy o społeczeństwie ”, autorzy: Piotr Krzesicki, Piotr Kur, zgodnie z 

obowiązującą podstawą programową.   

Program realizowany jest w klasie 8 – 2 godz./tyg. 

I.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: 

1. Wiedza i jej stosowanie w praktyce ( stopień  rozumienia i zapamiętania nabytych informacji). 

2. Umiejętności ( udziału w dyskusji, selekcji problemów, formułowania sądów, obrony własnego zdania, argumentacji, zadawania pytań, wyciągania wniosków), a 
także korzystania i gromadzenia informacji z podręcznika, słowników, encyklopedii, prasy, tekstów źródłowych, Internetu. 

3. Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, praca indywidualna i zespołowa. 

4. Orientacja w bieżących wydarzeniach życia politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce i na świecie. 
5. Systematyczność i obowiązkowość w pracy – np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, odrabianie prac domowych. 

II. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

 Uczniowie ci mają prawo do: 

-wydłużonego czasu pracy, 

-obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych, 

-mniejszej ilości zadań, 

-indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy, 

-dostosowania warunków i form pracy podczas pisania prac pisemnych, 

-innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych; 

III. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1. prace pisemne: 
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a) sprawdziany (testy),obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z 
nauczycielem. Powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem była dłuższa nieobecność do 

dwóch tygodni od powrotu do szkoły; 

b) kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane, 

2. praca i aktywność na lekcji,  

3. odpowiedzi ustne, 

4. prace domowe, 

5. wyniki pracy grupowej, 

6. prace długoterminowe np.: projekty, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty, 

7. aktywność pozalekcyjna, osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych itp. 

IV.  Nieprzygotowanie do lekcji. 

 Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Każde następne nieprzygotowanie 
skutkuje oceną niedostateczną, niepodlegającą poprawie. 

V.  Zasady poprawiania ocen. 
 Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z prac pisemnych jeden raz, w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z 

nauczycielem.  Obydwie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej. 
 Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz prace domowe z lekcji, na której nie był obecny. Jeśli nieobecność była nieusprawiedliwiona, uczeń może być 

pytany lub pisze pracę, kartkówkę bez uprzedzenia.  

 Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń powinien poprawić w ciągu miesiąca. Szczegóły dotyczące poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. 

VI. Kryteria ocen: 

Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności 

zadań oraz kryteria ocen do możliwości uczniów. 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  , 
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

- samodzielnie formułuje wzorowe pod względem merytorycznym i językowym wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, 

- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową wybiegającą poza program nauczania i swobodnie się nią posługuje,  

-formułuje własne opinie i sądy, które potrafi prawidłowo i przekonywająco uzasadnić, proponuje nietypowe rozwiązania, 

-uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, osiąga sukcesy w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 
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- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, 

- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, 

- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię, 
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i samodzielnie,  

- potrafi współpracować w grupie, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej 
przedmiotu, 

-poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,  

- poprawnie posługuje się źródłami informacji, 

- umie formułować wypowiedzi ustne i pisemne. 

 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,  

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, 
- umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi. 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- wiedzę ucznia charakteryzują znaczne braki, ale nie uniemożliwia mu to opanowanie wiadomości w dalszej edukacji, 
- wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela, 

- nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych. 

 
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych, 
- nie potrafi formułować nawet prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

-nie zna podstawowej terminologii przedmiotu. 

 Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.  

 Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów. 

 Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z 

uwzględnieniem ocen bieżących. 
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Plastyka 

 

Klasa 4 

Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizacja podstawy programowej). 
Wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe. Postawa twórcza, poszukująca, samodzielna, oryginalna twórczość 

plastyczna. Świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach. Analizowanie różnorodnych treści zawartych w dziełach sztuki. 

Zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia. Kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach. Rozszerzanie wiedzy poprzez 
korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program. Bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze. Żywe zainteresowanie zjawiskami w sztuce i 

wydarzeniami artystycznymi. Uczestnictwo w konkursach plastycznych dla dzieci. 

Ocena bardzo dobra (treści dopełniające). 
Przygotowanie ciekawych materiałów umożliwiających wykonanie oryginalnego ćwiczenia. Spełnianie wszystkich poleceń, bardzo dobre zachowanie na zajęciach. 

Znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Podejmowanie pełnej, 

różnorodnej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Bardzo kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, skansenach, podczas 

zwiedzania zabytków. Tworzenie ciekawych oryginalnych kompozycji, w pełni oddających zadany temat. Celowy dobór środków artystycznego wyrazu w pracy 
plastycznej. Wykorzystanie różnorodnych możliwości techniki. Omawianie i interpretowanie różnorodnych zagadnień odnoszących się do formy dzieła, niesionych przez 

nie różnych treści, przekazu dzieła. Pełne przyswojenie treści teoretycznych umiejętności praktycznych. Wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji 

plastycznych. Bardzo duża aktywność twórcza. Dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach. Znajdowanie licznych powiązań 
między plastyką a innymi dziedzinami życia. Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Aktywne wpływanie na estetykę otoczenia. Rozszerzanie wiedzy poprzez 

korzystanie z rożnych źródeł informacji, mediów. Bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze. 

Ocena dobra (treści rozszerzone). 
Przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych. Duża aktywność twórcza. Staranne wykonywanie ćwiczeń 

plastycznych. Szukanie różnorodnych rozwiązań. Skupiony udział w lekcjach. Gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach. Spełnianie wszystkich poleceń, 

znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Podejmowanie pełnej 

współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, skansenach, podczas zwiedzania zabytków. 
Tworzenie ciekawych kompozycji w pełni oddających zadany temat. Przenoszenie wiedzy o plastyce na inne dziedziny życia m.in. kształtowanie estetyki otoczenia. 

Aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych. Wykazywanie zainteresowania oglądaniem wystaw. Uważne zwiedzanie zabytków.  

Ocena dostateczna (treści podstawowe). 
Przygotowanie podstawowych materiałów umożliwiających wykonanie prostego ćwiczenia. Wyszukanie prostych informacji umożliwiających udział w lekcji i 

przygotowujących do realizacji ćwiczeń. Spełnianie podstawowych poleceń, poprawne, odpowiednie zachowanie na zajęciach, znajomość podstawowych zasad 

bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Podejmowanie częściowej współpracy z innymi 

uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Spełnianie podstawowych zasad zachowania w galeriach, muzeach, skansenach, podczas zwiedzania zabytków. 
Tworzenie prostych, schematycznych kompozycji plastycznych, w luźny sposób związanych z tematem. Wykorzystywanie niektórych możliwości techniki wykonania 

pracy. Przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych. Średnie 

opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym). Uproszczone wypowiedzi o sztuce. Gotowość zabierania głosu w 
dyskusjach, po zachęcie ze strony nauczyciela. Świadomość potrzeby estetyki otoczenia. Bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia. Mało aktywne uczestnictwo 

w kulturze. 

Ocena dopuszczająca (treści konieczne). 
Przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycia umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w 

zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywania schematycznych, znacznie uproszczonych prac związanych z życiem 
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codziennym. Zgodnie z postawionym tematem ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce. 

Spore luki w wiadomościach objętych programem z szansą ich wypełnienia (ewentualnie przy pomocy nauczyciela). Bierne uczestnictwo w kulturze. 

Ocena niedostateczna 
Luki w wiadomościach objętych programem trudne do uzupełnienia (notoryczne nie przygotowywanie się do zajęć). Bierność w zajęciach lekcyjnych. Brak 

zainteresowania przedmiotem. Niechlujne wykonywanie prac plastycznych. Nieuczestniczenie w kulturze. Poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na 

następnym etapie edukacyjnym. 
 

Klasa V 

Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizacja podstawy programowej). 
Ogólne, zauważalne zainteresowania sztuką. Wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe. Postawa twórcza, poszukująca, 

samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna. Świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach. Analizowanie różnorodnych treści 

zawartych w dziełach sztuki. Zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia. Kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach. 
Rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program. Bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze. Żywe 

zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi. Uczestnictwo w konkursach plastycznych dla dzieci. 

Ocena bardzo dobra (treści dopełniające). 
Przygotowanie ciekawych materiałów umożliwiających wykonanie oryginalnego ćwiczenia. Wyszukanie bogatych informacji z różnych źródeł umożliwiających aktywny 

udział w lekcji, bardzo dobrze przygotowujących do realizacji ćwiczeń. Wykonanie zadania domowego w rozbudowanej formie. Spełnianie wszystkich poleceń, bardzo 

dobre zachowanie na zajęciach. Znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. 

Podejmowanie pełnej, różnorodnej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Bardzo kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, 
skansenach, podczas zwiedzania zabytków. Tworzenie ciekawych oryginalnych kompozycji, w pełni oddających zadany temat. Celowy dobór środków artystycznego 

wyrazu w pracy plastycznej. Wykorzystanie różnorodnych możliwości techniki. Pełna wiedza o specyfice, zastosowaniu środków artystycznego przekazu, znajomość 

wielu zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i rodzajów dzieł. Omawianie i interpretowanie różnorodnych zagadnień odnoszących się do formy dzieła, niesionych przez 
nie różnych treści, przekazu dzieła. Pełne przyswojenie treści teoretycznych umiejętności praktycznych. Wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji 

plastycznych. Bardzo duża aktywność twórcza. Dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach. Wnikliwe analizowanie treści dzieł. 

Znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi dziedzinami życia. Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Aktywne wpływanie na estetykę otoczenia. 

Rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z rożnych źródeł informacji, mediów. Bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze.  
Ocena dobra (treści rozszerzone). 

Przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych. Duża aktywność twórcza. Staranne wykonywanie ćwiczeń 

plastycznych. Szukanie różnorodnych rozwiązań. Skupiony udział w lekcjach. Gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach. Spełnianie wszystkich poleceń, 
znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Podejmowanie pełnej 

współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, skansenach, podczas zwiedzania zabytków. 

Tworzenie ciekawych kompozycji w pełni oddających zadany temat. Znajomość wielu zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i rodzajów dzieł. Przenoszenie wiedzy o 
plastyce na inne dziedziny życia m.in. kształtowanie estetyki otoczenia. Aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych. Wykazywanie zainteresowania oglądaniem 

wystaw. Uważne zwiedzanie zabytków. 

Ocena dostateczna (treści podstawowe). 

Przygotowanie podstawowych materiałów umożliwiających wykonanie prostego ćwiczenia. Wyszukanie prostych informacji umożliwiających udział w lekcji i 
przygotowujących do realizacji ćwiczeń. Wykonanie zadania domowego w uproszczonej formie. Spełnianie podstawowych poleceń, poprawne, odpowiednie zachowanie 

na zajęciach, znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. 

Podejmowanie częściowej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Spełnianie podstawowych zasad zachowania w galeriach, muzeach, 
skansenach, podczas zwiedzania zabytków. Tworzenie prostych, schematycznych kompozycji plastycznych, w luźny sposób związanych z tematem, przypadkowy dobór 

środków wyrazu artystycznego. Wykorzystywanie niektórych możliwości techniki wykonania pracy. Przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie 
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bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych. Średnie opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze 

szczegółowym). Uproszczone wypowiedzi o sztuce. Gotowość zabierania głosu w dyskusjach, po zachęcie ze strony nauczyciela. Świadomość potrzeby estetyki 

otoczenia. Bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia. Mało aktywne uczestnictwo w kulturze. 
Ocena dopuszczająca (treści konieczne). 

Przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycia umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w 

zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywania schematycznych, znacznie uproszczonych prac związanych z życiem 
codziennym. Zgodnie z postawionym tematem ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce. 

Spore luki w wiadomościach objętych programem z szansą ich wypełnienia (ewentualnie przy pomocy nauczyciela). Bierne uczestnictwo w kulturze. 

Ocena niedostateczna 
Luki w wiadomościach objętych programem trudne do uzupełnienia (notoryczne nie przygotowywanie się do zajęć). Bierność w zajęciach lekcyjnych. Brak 

zainteresowania przedmiotem. Niechlujne wykonywanie prac plastycznych. Nieuczestniczenie w kulturze. Poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na 

następnym etapie edukacyjnym. 

 

Klasa VI 

 

Ocena celująca (treści wykraczające poza program i realizacja podstawy programowej). 
Ogólne, zauważalne zainteresowania sztuką. Wiedza i umiejętności plastyczne przewyższające swoim zakresem wymagania programowe. Postawa twórcza, poszukująca, 

samodzielna, oryginalna twórczość plastyczna. Świadome posługiwanie się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach. Analizowanie różnorodnych treści 

zawartych w dziełach sztuki. Zauważanie różnorodnych powiązań plastyki z innymi dziedzinami życia. Kształtowanie estetyki otoczenia w różnorodnych formach. 
Rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów, wykraczające poza program. Bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze. Żywe 

zainteresowanie zjawiskami w sztuce i wydarzeniami artystycznymi. Uczestnictwo w konkursach plastycznych dla dzieci. 

Ocena bardzo dobra (treści dopełniające). 

Przygotowanie ciekawych materiałów umożliwiających wykonanie oryginalnego ćwiczenia. Wyszukanie bogatych informacji z różnych źródeł umożliwiających aktywny 
udział w lekcji, bardzo dobrze przygotowujących do realizacji ćwiczeń. Wykonanie zadania domowego w rozbudowanej formie. Spełnianie wszystkich poleceń, bardzo 

dobre zachowanie na zajęciach. Znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. 

Podejmowanie pełnej, różnorodnej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Bardzo kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, 
skansenach, podczas zwiedzania zabytków. Tworzenie ciekawych oryginalnych kompozycji, w pełni oddających zadany temat. Celowy dobór środków artystycznego 

wyrazu w pracy plastycznej. Wykorzystanie różnorodnych możliwości techniki. Pełna wiedza o specyfice,  zastosowaniu środków artystycznego przekazu, znajomość 

wielu zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i rodzajów dzieł. Omawianie i interpretowanie różnorodnych zagadnień odnoszących się do formy dzieła, niesionych przez 

nie różnych treści, przekazu dzieła. Pełne przyswojenie treści teoretycznych umiejętności praktycznych. Wykonywanie różnorodnych, oryginalnych kompozycji 
plastycznych. Bardzo duża aktywność twórcza. Dobre posługiwanie się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach. Wnikliwe analizowanie treści dzieł. 

Znajdowanie licznych powiązań między plastyką a innymi dziedzinami życia. Staranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Aktywne wpływanie na estetykę otoczenia. 

Rozszerzanie wiedzy poprzez korzystanie z rożnych źródeł informacji, mediów. Bardzo aktywne uczestnictwo w kulturze. 
Ocena dobra (treści rozszerzone). 

Przyswojenie treści umożliwiających tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych. Duża aktywność twórcza. Staranne wykonywanie ćwiczeń 

plastycznych. Szukanie różnorodnych rozwiązań. Skupiony udział w lekcjach. Gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach. Spełnianie wszystkich poleceń, 
znajomość wielu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. Podejmowanie pełnej 

współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Kulturalne zachowanie w galeriach, muzeach, skansenach, podczas zwiedzania zabytków. 

Tworzenie ciekawych kompozycji w pełni oddających zadany temat. Znajomość wielu zagadnień dotyczących dziedzin plastyki i rodzajów dzieł. Przenoszenie wiedzy o 

plastyce na inne dziedziny życia m.in. kształtowanie estetyki otoczenia. Aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych. Wykazywanie zainteresowania oglądaniem 
wystaw. Uważne zwiedzanie zabytków. 
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Ocena dostateczna (treści podstawowe). 

Przygotowanie podstawowych materiałów umożliwiających wykonanie prostego ćwiczenia. Wyszukanie prostych informacji umożliwiających udział w lekcji i 

przygotowujących do realizacji ćwiczeń. Wykonanie zadania domowego w uproszczonej formie. Spełnianie podstawowych poleceń, poprawne, odpowiednie zachowanie 
na zajęciach, znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, związanych ze stosowanymi materiałami i narzędziami plastycznymi. 

Podejmowanie częściowej współpracy z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych. Spełnianie podstawowych zasad zachowania w galeriach, muzeach, 

skansenach, podczas zwiedzania zabytków. Tworzenie prostych, schematycznych kompozycji plastycznych, w luźny sposób związanych z tematem, przypadkowy dobór 
środków wyrazu artystycznego. Wykorzystywanie niektórych możliwości techniki wykonania pracy. Przyswojenie podstawowych treści umożliwiających realizowanie 

bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych. Średnie opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze 

szczegółowym). Uproszczone wypowiedzi o sztuce. Gotowość zabierania głosu w dyskusjach, po zachęcie ze strony nauczyciela. Świadomość potrzeby estetyki 
otoczenia. Bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia. Mało aktywne uczestnictwo w kulturze.  

Ocena dopuszczająca (treści konieczne). 

Przyswojenie treści dotyczących plastyki, nabycia umiejętności umożliwiających realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w 

zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, wykonywania schematycznych, znacznie uproszczonych prac związanych z życiem 
codziennym. Zgodnie z postawionym tematem ale niestaranne wykonywanie ćwiczeń plastycznych. Niekształtowanie estetyki otoczenia, skąpe wypowiedzi o plastyce. 

Spore luki w wiadomościach objętych programem z szansą ich wypełnienia (ewentualnie przy pomocy nauczyciela). Bierne uczestnictwo w kulturze. 

Ocena niedostateczna 
Luki w wiadomościach objętych programem trudne do uzupełnienia (notoryczne nie przygotowywanie się do zajęć). Bierność w zajęciach lekcyjnych. Brak 

zainteresowania przedmiotem. Niechlujne wykonywanie prac plastycznych. Nieuczestniczenie w kulturze. Poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na 

następnym etapie edukacyjnym. 
 

 

Klasa VII 

 

Ocena celująca ( opanowanie treści wykraczających poza program ). 

Wiedza, umiejętności praktyczne, zamiłowanie artystyczne przewyższające zakres pełnej realizacji programu, a tym samym podstaw programowych; 

zauważanie złożonych związków kulturowych plastyki z innymi dziedzinami sztuki, nauki, kultury; świadomość wpływu sztuki na rzeczywistość; realizacja 

prac konkursowych; motywacja i dojrzałość podejścia do nauki plastyki przewyższająca wymagania edukacyjne przewidziane dla młodzieży na tym etapie 

edukacyjnym; postawa twórcza, aktywna, poszukująca. 

 

Ocena bardzo dobra ( opanowanie treści dopełniających ). 

Pełna realizacja wymagań programowych oraz podstaw programowych; bardzo dobre przyswojenie  treści teoretycznych, zauważanie związków i wpływu 

plastyki na różne dziedziny sztuki kultury; umiejętność stosowania poznanej wiedzy do wykonywania oryginalnych zadań twórczych, myślenie 

przekrojowe, analizowanie, wnioskowanie widoczne w realizowanych zadaniach teoretycznych i praktycznych; bardzo duża twórcza aktywność 

i zaangażowanie w podejmowaną pracę. 

Wiedza dotycząca historii sztuki i związanych z nimi tajemnic plastyki ( wypowiedzi ustne, pisemne, ćwiczenia, prezentacje ) 

– wypowiedzi twórcze – rozbudowany opis, analiza, interpretacja dzieł, porównanie dzieł różnych stylów, epok 

– podanie wielu przykładów dzieł, umiejętność umiejscowienia w określonym czasie na tle kultury 

– formułowanie własnych opinii, wniosków na zadany temat 

– dojrzałe i rozbudowane wypowiedzi. 
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Twórczość plastyczna, doskonalenie umiejętności manualnych, praktyczne zastosowanie pojęć języka plastyki ( działania plastyczne o zróżnicowanym 

charakterze – tradycyjne  nawiązujące do sztuki współczesnej ). 

– właściwe, konsekwentne, planowanie i realizowanie pracy plastycznej zgodnie 

– z zadanym tematem, przemyślane zastosowanie odpowiednich środków wyrazu artystycznego przy zastosowaniu właściwej techniki, przyczyniające się 

do bardzo dobrego poziomu pracy, estetyczne wykonanie zadania 

– dojrzałość refleksji o świecie w pracy plastycznej, oryginalność myślenia, wyobraźnia 

– i pomysłowość widoczna w wykonywanych pracach i podejmowanych działaniach 

– prezentowanie twórczej, poszukującej postawy 

Wypowiedzi o charakterze mieszanym – łączące elementy historii sztuki i kultury ( tworzenia, opracowywanie albumów, plansz, plakatów, prezentacji 

multimedialnych, filmów dotyczących artystów, kierunków w sztuce, prace związane z realizacją ścieżek między przedmiotowych zgodnie z zasadami 

kompozycji plastycznej ). 

– umiejętność oryginalnego, graficznego opracowywania tekstu, ilustracji ( reprodukcji ), form graficznych w celu stworzenia pracy o charakterze 

przekrojowym 

– umiejętność dokonywania wyboru najistotniejszych treści, ilustracji ( reprodukcji ), komponowania ich z elementami graficznymi 

 

Postawa na lekcji, motywacja do pracy, aktywność, właściwe postawy społeczne w czasie lekcji ( m.in. podejmowanie współpracy ) 

– podejmowanie aktywnego działania, zainteresowanie tematem, zaangażowanie w podjętą pracę 

– umiejętność właściwej współpracy, podziału zadań podczas realizacji prac grupowych 

– aktywny odbiór i wysoka kultura osobista, właściwe zachowanie podczas bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki w muzeach, galeriach i innych 

obiektach kultury 

– umiejętność określania, planowania i realizowania zadań związanych z promowaniem sztuki w najbliższym otoczeniu, znajomość zasad i zasięgu 

promocji sztuki w dużych galeriach i muzeach 

 

Ocena dobra ( opanowanie treści rozszerzonych ) 

Przyswojenie szerszego zakresu praktycznych i teoretycznych treści programowych pozwalających na wykonywanie złożonych ćwiczeń praktycznych i 

teoretycznych, analizowanie poznawanych treści, przenoszenie wiedzy na inne dziedziny, zauważanie związków wiedzy teoretycznej z praktycznym 

działaniem i życiem codziennym, kształtowaniem otoczenia, duża aktywność twórcza. 

1. Wiedza dotycząca historii sztuki i związanych z nimi tajemnic plastyki. 

– wypowiedzi twórcze – rozbudowany opis, analiza, interpretacja dzieł, porównanie dzieł różnych stylów, epok 

– podanie wielu przykładów dzieł, umiejętność umiejscowienia w określonym czasie na tle kultury 

– dojrzałe i rozbudowane wypowiedzi. 

 

2.  Twórczość plastyczna, doskonalenie umiejętności manualnych, praktyczne zastosowanie pojęć języka plastyki. 

– planowanie i realizowanie pracy plastycznej zgodnie z zadanym tematem, przemyślane zastosowanie odpowiednich środków wyrazu artystycznego przy 

zastosowaniu właściwej techniki, przyczyniające się do bardzo dobrego poziomu pracy, estetyczne wykonanie zadania 

– wyobraźnia i pomysłowość widoczna w wykonywanych pracach 

– i podejmowanych działaniach 
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– prezentowanie poszukującej postawy 

 

3. Wypowiedzi o charakterze mieszanym – łączące elementy historii sztuki i kultury 

– umiejętność graficznego opracowywania tekstu, ilustracji ( reprodukcji ), form graficznych w celu stworzenia pracy o charakterze przekrojowym 

– umiejętność dokonywania wyboru najistotniejszych treści, ilustracji ( reprodukcji ), komponowania ich z elementami graficznymi 

 

4. Postawa na lekcji, motywacja do pracy, aktywność, właściwe postawy społeczne w czasie lekcji ( m.in. podejmowanie współpracy ) 

– podejmowanie aktywnego działania, zainteresowanie przedmiotem, zaangażowanie w podjętą pracę niezależnie od prezentowanych zdolności i 

umiejętności 

– dobre przygotowanie do lekcji 

– umiejętność właściwej współpracy, podziału zadań podczas realizacji prac grupowych 

– aktywny odbiór i wysoka kultura osobista, właściwe zachowanie podczas bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki w muzeach, galeriach i innych 

obiektach kultury 

– umiejętność określania, planowania i realizowania zadań związanych z promowaniem sztuki w najbliższym otoczeniu, znajomość zasad i zasięgu 

promocji sztuki w dużych galeriach i muzeach 

 

Ocena dostateczna ( opanowanie treści podstawowych ) 

Przyswojenie wybranych umiejętności i treści nauczania, wykorzystywanie ich w celu wykonania prostych zadań teoretycznych i ćwiczeń praktycznych o 

charakterze odtwórczym, stereotypowym i schematycznej formie. 

 

1. Wiedza dotycząca historii sztuki i związanych z nimi tajemnic plastyki. 

– wypowiedzi odtwórcze – prosty opis dzieła, epoki, umiejętności podania kilku najbardziej typowych przykładów dzieł, określenie przybliżonego 

przedziału czasowego ich powstanie 

– proste wypowiedzi na zadany temat 

- gotowość zabierania głosu dyskusjach o prezentowanych obiektach, przede wszystkim w odniesieniu do ich form 

 

2. Twórczość plastyczna, doskonalenie umiejętności manualnych, praktyczne zastosowanie pojęć języka plastyki.  

– tworzenie pracy plastycznej bez określonego zamysłu z zachowaniem luźnych związków z tematem, uproszczona forma i technika zadania 

– przeciętny poziom plastyczny pracy wyrażony poprzez często przypadkowe zastosowanie środków wyrazu artystycznego  

– stereotypowe refleksje o świecie zawarte w pracy plastycznej 

– schematyczność, prostota, stosowanie rozwiązań typowych 

 

3. Wypowiedzi o charakterze mieszanym – łączące elementy historii sztuki i kultury 

– prostota i przypadkowość połączenia form graficznych, treści i ilustracji ( reprodukcji ) 

 

4. Postawa na lekcji 

– podejmowanie postawy działań koniecznych do wykonania zadania 
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– podejmowanie ograniczonej współpracy przy realizacji zadań grupowych 

– pełne przyswojenie właściwych form zachowań odpowiednich w trakcie bezpośredniego odbioru kultury w muzeach, galeriach, zabytkach, obiektach 

sakralnych 

– podejmowanie przypadkowych, wyrywkowych działań związanych z planowaniem promowania sztuki w najbliższym otoczeniu  

 

Ocena dopuszczająca ( opanowanie treści koniecznych ) 

Przyswojenie prostych informacji, umiejętności i treści przydatnych życiowo umożliwiających realizację zadań życia codziennego nawiązujących do 

plastyki i kontynuację nauki na następnym stopniu edukacyjnym. 

 

1. Wiedza dotycząca historii sztuki i związanych z nimi tajemnic plastyki 

– bardzo prosty opis dzieła, epoki, umiejętność podania jednego najbardziej typowego przykładu dzieł 

– spore luki w wiadomościach objętych programem, z szansą ich wypełnienia ( ewentualnie przy pomocy nauczyciela )  

– bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach 

– naiwność wypowiedzi na zadany temat 

 

2.  Twórczość plastyczna 

– słaby poziom plastyczny pracy 

– niski poziom estetyki pracy ( np. zgodne z podstawowym tematem, ale niestaranne wykonanie ćwiczeń )  

 

3. Wypowiedzi o charakterze mieszanym – łączące elementy historii sztuki i kultury. 

– prostota i przypadkowość połączenia form graficznych, treści i ilustracji ( reprodukcji ) 

 

4.Postawa na lekcji. 

– bierność, realizowanie zadań w ograniczonym zakresie uwarunkowane słabym przygotowaniem do lekcji 

– zachowanie utrudniające pełną współprace i właściwy podział zadań w grupie 

– bierny odbiór sztuki w galerii, muzeum, niepełne przygotowanie właściwych form zachowań odpowiednich w trakcie bezpośredniego odbioru kultury w 

muzeach, galeriach, zabytkach, obiektach sakralnych 

– bierność w podejmowaniu działań związanych z planowaniem promowania sztuki w najbliższych otoczeniach. 

 

Ocena niedostateczna 

Poziom opanowanych treści nie umożliwia podjęcia nauki na następnym etapie edukacyjnym. 

– luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia ( notoryczne nieprzygotowanie się do lekcji ) 

– bierność w zajęciach lekcyjnych 

– brak zainteresowania przedmiotem 

– niechlujne wykonywanie ćwiczeń plastycznych 

 



56 

Muzyka 

 
Klasa IV 
 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. 

Zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji. 

Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty. 

Potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie lub wybranym innym instrumencie. 

Umie zaśpiewaća capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz spoza niego. 

Opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów. 

Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne. 

Zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe. 

Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, przeglądach, uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych itp. 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:  

Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. 

Korzysta z różnych źródeł informacji. 

Na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany. 

Potrafi zagraćwiększośćmelodii przewidzianych w programie nauczania na flecie lub innym instrumencie. 

Umie zaśpiewać akompaniamentem większość piosenek przewidzianych w programie nauczania. 

Odrabia prace domowe. 

Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

Opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania. 

Korzysta z różnych źródeł informacji. 

Potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub innym instrumencie. 

Umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym. 

Na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany. 

Odrabia prace domowe. 

Jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

Opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane  
w realizowanym programie nauczania. 

Jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela. 
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Potrafi zagraćniektóre melodie przewidziane w programie nauczania na f1ecie lub innym instrumencie. 

Umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania. 

Odrabia prace domowe. 

Potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych. 

 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

W niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania. 

Jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela. 

Potrafi zagraćna instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania. 

Umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania. 

Odrabia proste prace domowe. 

Nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych. 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 
1. Nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie).  

2. Nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela. 

3. Nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym. 
4. Ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki. 

5. Jest pasywny na lekcjach, nie uważa. 

6. Nie odrabia prac domowych. 
7. Nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków, poprawienia ocen. 

Ocena niedostateczna nie może wynikać z braku możliwości czy braku uzdolnień ucznia. Należy ją traktować wyłącznie jako skutek całkowitej niechęci ucznia do 

przedmiotu i do pracy na lekcjach oraz braku zaangażowania. 
 

Klasa V 

 
OCENA WARUNKI UZYSKANIA OCENY 
Celująca 1. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności muzyczne wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. 

2. Wyróżnia się aktywnością na lekcji w śpiewie indywidualnym i zespołowym. 

3. Biegle posługuje się zdobyta wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na forum klasy lub szkoły. 

4. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. 

5. Wzorowo prowadzi zeszyt do muzyki. 

Bardzo dobra 1. Uczeń posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań ponadpodstawowych. 

2. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i jest aktywny podczas śpiewu zespołowego. 
3. Chętnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 

4. Starannie prowadzi zeszyt do muzyki. 

Dobra 1. Uczeń w dużym stopniu opanował wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań ponadpodstawowych: 

-śpiewa i zna tekst pieśni obowiązkowych, rozróżnia i grupuje instrumenty strunowe i dęte, zna i umie zdefiniować podstawowe terminy muzyczne (kanon, 

rondo, znaki chromatyczne, gama, trójdźwięk, dynamika), czyta nuty  literowo, zna wartości nut i grupuje je w taktach prostych, rozróżnia polskie tańce 

narodowe, wykazuje się podstawową wiedzą na temat S .Moniuszki i J.S. Bacha. 

2. Uczestniczy bez zastrzeżeń w śpiewie zespołowym klasy. 
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3. Dobrze posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach, 

4. Prowadzenie zeszytu nie budzi zastrzeżeń.  

Dostateczna 1. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań podstawowych: 

-zna tekst pieśni obowiązkowych, potrafi wymienić instrumenty strunowe, dęte i polskie tańce narodowe, zna i rozróżnia podstawowe terminy muzyczne, zna 

wartości i nazwy literowe nut, potrafi przybliżyć sylwetki S. Moniuszki i J.S. Bacha. 

2. Udział ucznia w śpiewie zespołowym klasy budzi zastrzeżenia. 

3. Słabo posługuje się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach 

4. Sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego wykazuje niesystematyczność i braki. 

Dopuszczająca 1. Uczeń ma duże braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań podstawowych. 

2. Niechętnie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy. 

3. Nie potrafi i nie przejawia chęci w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 
4. Posiada poważne braki w prowadzeniu zeszytu. 

Niedostateczna 1. Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań podstawowych. 

2. Nie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy, często opuszcza zajęcia muzyczne. 

3. Nie prowadzi zeszytu do muzyki. 

4. Nie przejawia żadnego wysiłku i chęci, aby uzyskać ocenę pozytywną. 

 

Klasa VI 

 

Ocena Warunki uzyskania oceny z muzyki w kl. VI szkoły podstawowej 

Celująca 1. Uczeń zdobył wiedzę i umiejętności muzyczne wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. 
2. Uczeń jest zawsze aktywny na lekcji. 

3. Biegle posługuje się zdobyta wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na forum klasy lub szkoły. 

4. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły.  

5. Wzorowo prowadzi zeszyt do muzyki. 

Bardzo dobra 1. Uczeń posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań podstawowych przewidzianych w aktualnej podstawie 
programowej. 

2. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. 

3. Uczeń śpiewa poznane piosenki wyraźnie, równo i czysto w grupie. 
3. Chętnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na 

lekcjach. 

4. Rzetelnie prowadzi zeszyt do muzyki. 

Dobra 1. Uczeń w dużym stopniu opanował wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań podstawowych: 
-śpiewa i zna tekst pieśni obowiązkowych, zna folklor naszych sąsiadów,  rozróżnia i podaje nazwy wszystkich instrumentów dętych, zna 

podstawowe terminy muzyczne (rytm, metrum, akcent), wykazuje się podstawową wiedzą na temat faktów z życia W. Lutosławskiego, wie co to 

jest homofonia a także potrafi wymienić trzech klasyków wiedeńskich, wylicza najważniejsze zdarzenia z życia L. van Beethovena. 
3. Potrafi opisać samodzielnie formy muzyczne: rondo, kanon, opera. 

4. Uczestniczy bez zastrzeżeń w śpiewie zespołowym klasy. 

5. Dobrze posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 

6. Prowadzenie zeszytu nie budzi zastrzeżeń.  

Dostateczna 1. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań podstawowych: 
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-zna tekst pieśni obowiązkowych, zna folklor naszych sąsiadów, rozróżnia i podaje nazwy niektórych instrumentów dętych, zna i rozróżnia 

podstawowe terminy muzyczne(rytm, metrum, akcent), określa znaczenie twórczości F. Chopina w kulturze polskiej, potrafi wymienić trzech 

klasyków wiedeńskich. 
3. Potrafi opisać z pomocą nauczyciela formy muzyczne: rondo, kanon, opera. 

4. Udział ucznia w śpiewie zespołowym klasy budzi zastrzeżenia. 

5. Słabo posługuje się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 
6. Sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego wykazuje niesystematyczność i braki. 

Dopuszczająca 1. Uczeń ma duże braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności muzycznych na  poziomie wymagań podstawowych. 

2. Wybiórczo uczestniczy w śpiewie grupowym klasy. 

3. Nie potrafi i nie przejawia chęci w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach.  
4. Posiada poważne braki w prowadzeniu zeszytu. 

5. Ma kłopoty z wyjaśnieniem znaczeń podstawowych pojęć muzycznych: rytm, metrum, a także potrafi wymienić tylko podstawowe formy 

muzyczne: opera, rondo, kanon. 
6. Śpiewa nie czysto, nie równo i nie wyraźnie w grupie. 

Niedostateczna 1. Uczeń nie opanował żadnej wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań na ocenę dopuszczającą. 

2. Nie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy, często opuszcza zajęcia muzyczne. 

3.Nie prowadzi zeszytu do muzyki. 
4.Nie przejawia żadnego wysiłku i chęci, aby uzyskać ocenę pozytywną. 

 

Kl. VII 

 

Ocena celująca 
1. Uczeń zdobył wiedzę i umiejętności muzyczne wykraczające poza wymagania ponadpodstawowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. 
2. Uczeń jest zawsze aktywny na lekcji. 

3. Biegle posługuje się zdobyta wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na forum klasy i szkoły. 

4. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. 
5. Wzorowo prowadzi zeszyt do muzyki. 

 

Ocena bardzo dobra 
1. Uczeń posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań podstawowych przewidzianych w aktualnej podstawie programowej. 

2. Potrafi opisać instrumenty elektryczne i elektroniczne. 

3. Uczeń śpiewa piosenek wyraźnie i równo. 
4. Chętnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 

5. Rzetelnie prowadzi zeszyt do muzyki. 

6. Potrafi opisać budowę symfonii. 

 

Ocena dobra 
1. Uczeń w dużym stopniu opanował wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań podstawowych: -śpiewa i zna teksty pieśni patriotycznych, zna folklor 

naszych sąsiadów, rozróżnia i podaje nazwy poznanych instrumentów strunowych smyczkowych, zna podstawowe terminy muzyczne (tempo, rytm, melodia), wykazuje 

się podstawową wiedzą na temat faktów z życia F. Chopina, S. Moniuszki, K. Szymanowskiego, K. Pendereckiego. 
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2. Uczestniczy bez zastrzeżeń w śpiewie zespołowym klasy. 

3. Dobrze posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 

4. Prowadzenie zeszytu nie budzi zastrzeżeń. 

 

Ocena dostateczna 
1. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności muzyczne na poziomie wymagań podstawowych: -zna tekst pieśni obowiązkowych, zna folklor naszych sąsiadów, rozróżnia i 

podaje nazwy niektórych instrumentów dętych, zna i rozróżnia podstawowe terminy muzyczne (melodia, rytm, tempo), określa znaczenie twórczości F. Chopina w 

kulturze polskiej. 
3. Potrafi opisać z pomocą nauczyciela gatunki muzyczne: jazz, folk, country, pop, rock. 

4. Udział ucznia w śpiewie zespołowym klasy budzi zastrzeżenia. 

5. Słabo posługuje się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 
6. Sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego wykazuje niesystematyczność i braki. 

 

Ocena dopuszczająca  
1. Uczeń ma duże braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań podstawowych. 

2. Wybiórczo uczestniczy w śpiewie grupowym klasy. 

3. Nie potrafi i nie przejawia chęci w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami muzycznymi na lekcjach. 
4. Posiada poważne braki w prowadzeniu zeszytu. 

5. Śpiewa nieczysto, nierówno i niewyraźnie w grupie. 

 

Ocena niedostateczna 
1. Uczeń nie opanował żadnej wiedzy i umiejętności muzycznych na poziomie wymagań na ocenę dopuszczającą. 

2. Nie uczestniczy w śpiewie zespołowym klasy, często opuszcza zajęcia muzyczne. 
3. Nie prowadzi zeszytu do muzyki. 

4. Nie przejawia żadnego wysiłku i chęci, aby uzyskać ocenę pozytywną. 
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Język angielski 

 

Język angielski – klasa 4 
 

Przedmiotowy system oceniania do podręcznika English Class A1 
 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class A1 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków 

językowych pozwalających mu na realizację 

działań językowych w wybranych aspektach 

następujących bloków tematycznych: 

 

Get started! 
Family and friends 

My things 

In the house 

About me 

Things I can do 

My day 

Animals 

I like that! 

 

SŁUCHANIE: 

 

Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia 

 i najczęściej używane słowa dotyczące  

go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego 

otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest 
wolne a wymowa wyraźna, potrafi 

zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, 

prostych komunikatach i ogłoszeniach.  

 

CZYTANIE: 

 

Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste 

teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 

przewidywalne informacje w prostych 

tekstach dotyczących życia codziennego, 

takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, 
karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, 

proste listy prywatne. 

 

 

MÓWIENIE: 

 

 Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem 

wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać 

swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, 

swoje wykształcenie. 
 

PISANIE: 

 

Uczeń potrafi pisać krótkie i proste notatki 

lub wiadomości wynikające z doraźnych 

potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list 

prywatny. 

 

MÓWIENIE:  

 

Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, 

typowej rozmowie wymagającej prostej  

i bezpośredniej wymiany informacji  

na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić  
w bardzo krótkich rozmowach 

towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie 

wystarczająco dużo, by samemu 

podtrzymać rozmowę. 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące 

rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych,  wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na 

tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy 

związane z najważniejszymi potrzebami. 
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Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: środki 

językowe 

fonetyka 

ortografia 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, by 

otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej 

wiedzy 

 i nie potrafi wykonać 
zadań  

o elementarnym stopniu 

trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach  

i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 

 

 

Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów  

i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna proste, elementarne 

struktury gramatyczne 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne 

we wszystkich typach 

zadań. 

Uczeń: 

• zna część 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów 

leksykalno-

gramatycznych  

w trudniejszych 

zadaniach. 

Uczeń: 

• zna większość 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne. 

Uczeń: 

• zna wszystkie 

wprowadzone słowa  

i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na 

ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami 

wykraczającymi ponad te 

kryteria. 

 

 

 

Umiejętności Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  

• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny sens 

przeczytanych tekstów, 

w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 

czytanie. 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 
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Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 

krótkie: wyrazy, 

pojedyncze zdania,  

w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje niewielką 

część istotnych 

informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

w znacznym stopniu 

nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 

zakres poznanego 

słownictwa oraz 

struktur, 

• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

mogą zakłócać 

komunikację. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 

dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje większość 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

częściowo nielogiczne  

i niespójne, 

• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do formy 

wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych, które 

nie zakłócają jednak 

komunikacji. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 

prace pisemne mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 

spójne, 

• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 

słownictwo oraz 
struktury, 

• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

nie zakłócające 

komunikacji, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

Produkcja 

• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 

płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

 

 

 

 

English Class A1, rozdział 0: Get started! 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 4 -9). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 alfabet 

dane personalne 

liczby 1-100 

kolory 

przybory szkolne 

polecenia 

liczba mnoga rzeczowników 

przedimki nieokreślone 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 
częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

reaguje adekwatnie na zadawane 

pytania, reaguje na polecenia i rozumie 

instrukcje, 

udziela podstawowych informacji o 

sobie i ludziach ze swojego otoczenia 

opisuje przedmioty osobiste i przybory 

szkolne używając bardzo 

podstawowych zwrotów, 

korzysta z podręcznika, aby 
formułować pytania i wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego 

otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

używając poznanych 

zwrotów szczegółowo 
opisuje przedmioty 

osobiste oraz przybory 

szkolne, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje 

pytania w celu uzyskania 

informacji, 

wyczerpująco odpowiada 

na zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

 

English Class A1, rozdział 1: Family and friends 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 10 - 23). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

 członkowie rodziny 

uroczystości rodzinne 

państwa i narodowości 

dom 

dane personalne 

znajomi i przyjaciele 

kraje anglojęzyczne 

dopełniacz saksoński 

zaimki dzierżawcze dla liczby pojedynczej 

czasownik to be 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

przedstawia siebie i inne osoby, opisuje 

ludzi używając prostych struktur, 

składa życzenia używając prostych 

struktur, 

wzorując się na podręczniku używa 

bardzo podstawowych zwrotów 

grzecznościowych, 

udziela prostych informacji o krajach 
anglojęzycznych, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

szczegółowo przedstawia 

siebie i inne osoby ze 

swojego otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 

składa życzenia stosownie 

do okazji, 

używa różnorodnych 

zwrotów 

grzecznościowych, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat krajów 

anglojęzycznych, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

wyczerpująco odpowiada 
na pytania, 
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zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel). 

English Class A1, rozdział 2: My things 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 24 - 37). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 ubrania i dodatki 

dane personalne 

zainteresowania 

rzeczy osobiste 

gadżety 

informacje o Polsce i krajach sąsiadujących 

geometria 

zdania z czasownikiem to be 

zaimki wskazujące 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 
w prostych zdaniach opisuje ubrania i 

dodatki, 

wzorując się na podręczniku udziela 

podstawowych informacji na swój 

temat, 

wzorując się na podręczniku i używając 

poznanych zwrotów prowadzi krótką 

rozmowę, 

opisuje ulubiobe przedmioty i gadżety 

używając prostych struktur, 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

samodzielnie udziela 

szczegółowych informacji 

na temat wybranych ubrań 

i dodatków posługując się 

poznanym słownictwem i 

konstrukcjami, 

udziela szczegółowych 
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udziela bardzo prostych informacji na 

temat swojego kraju, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

komunikację. informacji na swój temat, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

przekazuje i uzyskuje 

informacje od swojego 

rozmówcy, 

używając poznanych 

zwrotów opisuje 
szczegółowo opisuje 

ulubione przedmioty i 

gadżety, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

swojego kraju, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel). 

 

 

English Class A1, rozdział 3: In the house 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 38 - 51). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 dom 

pomieszczenia w domu 

wyposażenie domu 

gadżety 

znajomi i przyjaciele 

rodzaje domów i okolica 

zdania z konstrukcją there is / there are 

przyimki opisujące położenie 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 
częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje 

pomieszczenia w domu i położenie 

różnych przedmiotów, 

krótko opowiada o wymarzonym domu 

i pokoju używając prostych struktur, 

wzorując się na podręczniku w prostej 

formie opisuje swoje upodobania, 

wyraża opinie, uczucia i emocje 

używając bardzo prostych konstrukcji, 
zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia 

szczegółowo opisuje 

pomieszczenia w domu i 

położenie różnych 

przedmiotów stosując 

poznane słownictwo i 

właściwe zwroty, 
szczegółowo opowiada o 

wymarzonym domu i 

pokoju, stosuje właściwe 

słownictwo, 

opisuje swoje upodobania, 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje używając 

poznanych konstrukcji, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 
zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów.  

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel). 

English Class A1, rozdział 4: About me 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 52 - 65). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

 wygląd zewnętrzny 

problemy 

cechy charakteru 

podróżowanie 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

recykling 

materiały przyjazne środowisku 

dopełniacz saksoński 

czasownik have got 
regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników 

zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje wygląd 

zewnętrzny różnych osób, 

w prostych zdaniach udziela prostych 

informacji o supermocach wybranych 

bohaterów, 

opisuje problemy, wyraża opinie, 
uczucia i emocje używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru używając 

bardzo prostych konstrukcji, 

wzorując się na podręczniku wyraża 

swoje opinie na temat innych ludzi 

używając prostych konstrukcji, 

używając bardzo prostych słów opisuje 

najbardziej znane polskie zabytki, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 
spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

samodzielnie i 

szczegółowo wygląd 

zewnętrzny różnych osób, 
używając poznanego 

słownictwa udziela 

szczegółowych informacji 

o supermocach wybranych 

bohaterów, 

używając bogatego 

słownictwa wyraża opinie, 

uczucia i emocje, opisuje 

problemy, 

opisuje cechy charakteru 

używając bogatego 

słownictwa, 
swobodnie prowadzi i 
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 podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 

różnych ludzi, 

szczegółowo opisuje 

wybrane zabytki w Polsce, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel). 

 

English Class A1, rozdział 5: Things I can do 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 
zwroty (str. 66 - 79). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 czasowniki wyrażające czynności 

życie społeczne – język migowy 

zajęcia pozalekcyjne 
podróżowanie 

zwiedzanie 

czasownik can do opisywania umiejętności 

spójniki, rozwijanie wypowiedzi 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach, wzorując się na 

podręczniku opisuje czynności 

wykonywane w czasie wolnym i zajęcia 

pozalekcyjne, 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

przekazuje wyczerpujące i 
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Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

korzystając z podręcznika opisuje swoje 

umiejętności, 

prostymi zdaniami i korzystając z 

podręcznika przedstawia intencje i 

plany na przyszłość, 

korzystając ze zwrotów z podręcznika 

uzyskuje i przekazuje informacje, 

proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje, 

korzystając z tekstu w podręczniku 

opisuje ciekawe miejsca w swojej 

okolicy, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

szczegółowe informacje na 

temat czynności 

wykonywanych w czasie 

wolnym oraz zajęć 

pozalekcyjnych, 

samodzielnie i 

szczegółowo opisuje swoje 

umiejętności, 
udziela szczegółowych 

informacji na temat intencji 

i planów na przyszłość, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, proponuje, 

przyjmuje i odrzuca 

propozycje, 

szczegółowo opisuje 

ciekawe miejsca w swojej 

okolicy, 
stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel). 

English Class A1, rozdział 6: My day 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 80 – 93). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 czynności dnia codziennego 

dni tygodnia 

formy spędzania czasu wolnego 

podawanie czasu 

zainteresowania 

nazwy miesięcy 

styl życia w Polsce 

instrumenty muzyczne 
czas Present Simple w zdaniach twierdzących do opisu czynności dnia codziennego 

przysłówki opisujące częstotliwość 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opowiada o 

czynnościach dnia codziennego i 

formach spędzania czasu wolnego, 

krótko opisuje swój typowy weekend, 

prostymi zdaniami opowiada o swojej 

wymarzonej podróży, 

korzystając z wyrażeń z podręcznika 
opisuje zagadnienia związane z 

tradycyjnym stylem życia Polaków, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

samodzielnie i 

szczegółowo opowiada o 

czynnościach dnia 

codziennego i formach 
spędzania czasu wolnego, 

szczegółowo opisuje swój 

typowy weekend, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje opowiada o swojej 

wymarzonej podróży, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

zagadnień związanych z 

tradycyjnym stylem życia 

Polaków, 
zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów.  

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel). 

English Class A1, rozdział 7: Animals 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 94 - 107). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

 dzikie zawodu 

czynności życia codziennego 

formy spędzania czasu wolnego 

zwierzęta domowe 

ceny 

sprzedawanie i kupowanie 

środki płatnicze 

praca 

zakupy i usługi 

czas Present Simple w pytaniach i przeczeniach do opisu zwierząt i ich zwyczajów 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach udziela informacji 

na temat zagadnień związanych z 

dzikimi i domowymi zwierzętami i ich 

zwyczajami, 

w prostych zdaniach udziela informacji 

na temat spędzania czasu wolnego, 

opisuje swoje ulubione zwierzę 
używając bardzo prostych zwrotów, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 
dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

zagadnień związanych z 

dzikimi i domowymi 
zwierzętami i ich 

zwyczajami, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

spędzania czasu wolnego 

stosując właściwe zwroty i 

poznane słownictwo, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje swoje ulubione 

zwierzę, 

wyraża upodobania, opinie, 

uczucia i emocje stosując 
właściwe zwroty i podając 
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uzasadnienia 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel). 

English Class A1, rozdział 8: I like that! 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz 

zwroty (str. 108 – 121). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

 dyscypliny sportowe 

formy spędzania czasu wolnego 

zainteresowania 

pogoda 

pory roku 

zdrowy tryb życia 

styl życia 

zdrowie 

świat przyrody 

sprzęt sportowy 
czas Present Simple do opisu zdrowych nawyków i stylu życia 

czasowniki opisujące emocje z konstrukcją gerund 

zaimki w funkcji dopełnienia 

słowa pytające w pytaniach szczegółowych 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje ulubione 

dyscypliny sportowe, sprzęt i miejsca 

potrzebne do ich uprawiania, 

korzystając z podręcznika i używając 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje 

instrukcje i polecenia, 

szczegółowo opisuje 
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Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

bardzo prostego słownictwa opisuje 

zjawiska pogodowe, 

używając prostych zdań opisuje swój 

styl życia, 

wyraża opinie, uczucia i emocje 

używając prostych konstrukcji, 

opisuje drzewa charakterystyczne dla 

okolicy używając prostego języka, 
zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

– udziela prostych informacji o 

problemach związanych z ochroną 

śrdowiska 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

ulubione dyscypliny 

sportowe, sprzęt i miejsca 

potrzebne do ich 

uprawiania, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

zjawisk atmosferycznych i 

pogody, używa poznane 
słownictwo i właściwe 

konstrukcje, 

swobodnie i szczegółowo 

opowiada o swoim stylu 

życia,  

wyraża szczegółowe 

opinie, uczucia i emocje, 

pyta o opinie innych, 

podaje szczegóły na temat 

drzew charakterystycznych 

dla swojego regionu, 

swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych 

i wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel). 
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KLASA V 

Przedmiotowy system oceniania do podręcznika English Class A1+ 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class A1 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na realizację 

działań językowych w wybranych aspektach 

następujących bloków tematycznych: 

 

Get started! 

Classmates 

Fun with food 

Technology for all 

Big world 

Around town 

Just the job 

Going places 
Having fun 

 

SŁUCHANIE: 
 

Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia 

 i najczęściej używane słowa dotyczące  

go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego 

otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest 

wolne a wymowa wyraźna, potrafi 

zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, 

prostych komunikatach i ogłoszeniach.  

 

CZYTANIE: 

 

Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste 
teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 

przewidywalne informacje w prostych 

tekstach dotyczących życia codziennego, 

takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, 

karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, 

proste listy prywatne. 

 

 

MÓWIENIE: 
 

Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń 

i zdań, by w prosty sposób opisać swoją 

rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje 

wykształcenie. 

 

PISANIE: 

 

Uczeń potrafi pisać krótkie i proste notatki 

lub wiadomości wynikające z doraźnych 

potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list 

prywatny. 

 

MÓWIENIE:  
 

Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, 

typowej rozmowie wymagającej prostej  

i bezpośredniej wymiany informacji  

na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić  

w bardzo krótkich rozmowach 

towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie 

wystarczająco dużo, by samemu 

podtrzymać rozmowę. 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące 

rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych,  wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań 

na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na 

tematy związane z najważniejszymi potrzebami. 

 
Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
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Wiadomości: środki 

językowe 
fonetyka 

ortografia 

 

 
 

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, by 

otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej 

wiedzy 
 i nie potrafi wykonać 

zadań  

o elementarnym stopniu 

trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach  

i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 
 

 

Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  

i wyrażeń, 

• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna proste, elementarne 

struktury gramatyczne 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne 

we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 

• zna część 
wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 

• popełnia sporo błędów 

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów 

leksykalno-

gramatycznych  

w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 

• zna większość 
wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne. 

Uczeń: 

• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  

i wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na 
ocenę bardzo dobrą oraz 

wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami 

wykraczającymi ponad te 

kryteria. 

 

 

 

Umiejętności Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  

• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 

w ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 

czytanie. 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 
 



78 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 

krótkie: wyrazy, 

pojedyncze zdania,  

w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje niewielką 

część istotnych 

informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

w znacznym stopniu 

nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 

zakres poznanego 

słownictwa oraz 

struktur, 

• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

mogą zakłócać 

komunikację. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 

dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje większość 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

częściowo nielogiczne  

i niespójne, 

• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do formy 

wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych, które 

nie zakłócają jednak 

komunikacji. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 

prace pisemne mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 

spójne, 

• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 

słownictwo oraz 
struktury, 

• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

niezakłócające 

komunikacji, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

Produkcja 

• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 

płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

 

 

 

 

 

English Class A1+, rozdział 0: Get started! 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 4–9). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 dane personalne 

państwa i narodowości 

rzeczy osobiste 

nazwy miesięcy 

umiejętności i zainteresowania 

pomieszczenia i wyposażenie domu 

ubrania 

przymiotniki opisujące cechy i osobowość 
czasownik to be, have got, can 

konstrukcja there is / there are 

przyimki opisujące położenie 

zaimki wskazujące i dzierżawcze 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

reaguje adekwatnie na zadawane 

pytania, reaguje na polecenia i rozumie 

instrukcje, 

udziela podstawowych informacji o 

sobie i ludziach ze swojego otoczenia, 
zna nazwy kilku krajów i narodowości, 

opisuje przedmioty osobiste i ubrania, 

używając bardzo podstawowych 

zwrotów, 

umie nazwać niektóre miesiące, 

nazywa podstawowe pomieszczenia w 

domu i ich wyposażenie, 

korzysta z podręcznika, aby 

formułować pytania i wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje poprawny styl 

wypowiedzi. 

 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia, 

przedstawia siebie i inne 

osoby ze swojego otoczenia, 
podaje szczegóły na ich 

temat, opisuje ich cechy 

osobowości, umiejętności i 

zainteresowania, 

zna nazwy krajów i 

narodowości, 

używając poznanych 

zwrotów, szczegółowo 

opisuje przedmioty osobiste 

oraz ubrania, 

zna nazwy wszystkich 
miesięcy i potrafi wymienić 

je we właściwej kolejności, 

nazywa pomieszczenia w 

domu i szczegółowo opisuje 

ich wyposażenie, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

samodzielnie zadaje pytania 

w celu uzyskania informacji, 

wyczerpująco odpowiada na 

zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
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English Class A1+, rozdział 1: Classmates 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 
(str. 10–23). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 przedmioty nauczania, przybory szkolne 

dni tygodnia 

pomieszczenia w szkole, życie szkoły 
dane personalne 

zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego 

czas Present Simple 

przysłówki częstotliwości 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

przedstawia siebie i inne osoby, opisuje 

ludzi, używając prostych struktur, 

nazywa niektóre przedmioty nauczane 

w szkole i podstawowe przybory, 

nazywa niektóre dni tygodnia, 
w bardzo prostych słowach mówi o 

swoich zainteresowaniach i formach 

spędzania czasu wolnego, 

wzorując się na podręczniku, używa 

bardzo podstawowych zwrotów, 

udziela prostych informacji o krajach 

anglojęzycznych, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia, 

szczegółowo przedstawia 

siebie i inne osoby ze 
swojego otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

zna przedmioty i przybory 

szkolne, swobodnie i 

szczegółowo opisuje życie 

szkolne, 

opowiada o swoim hobby, 

używając wszystkich 

poznanych zwrotów i 
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wyrażeń, 

używa różnorodnych 

zwrotów, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat krajów 

anglojęzycznych, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 
wyczerpująco odpowiada na 

pytania, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 2: Fun with food 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 
poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 24–37). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 artykuły spożywcze 

opakowania 
zamawianie jedzenia w restauracji 

tradycje kulinarne w innych krajach 

czas Present Simple 

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

some i any z rzeczownikami 

pytanie o liczbę i ilość z użyciem how much i how many 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje swoje 

nawyki żywieniowe, 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 
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rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

wzorując się na podręczniku, udziela 

podstawowych informacji na temat 

żywienia, 

w bardzo prostych słowach wymienia 

składniki niezbędne do organizacji 

przyjęcia, 

używając bardzo prostych struktur i 

wzorując się na podręczniku, opisuje 
ilustrację, 

wzorując się na podręczniku i używając 

poznanych zwrotów, zamawia jedzenie 

w restauracji, 

opisuje ulubione śniadanie, używając 

prostych struktur, 

udziela bardzo prostych informacji na 

temat typowych posiłków, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

i polecenia, 

samodzielnie udziela 

szczegółowych informacji na 

temat nawyków 

żywieniowych, posługując 

się poznanym słownictwem i 

konstrukcjami, 

udziela szczegółowych 
informacji na temat 

żywienia, 

układa szczegółową listę 

zakupów niezbędnych do 

organizacji przyjęcia, 

uzasadnia swój wybór, 

opisuje ilustrację, stosując 

poznane słownictwo i 

struktury, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę w 

restauracji, przekazuje i 
uzyskuje informacje od 

swojego rozmówcy, 

używając poznanych 

zwrotów, szczegółowo 

opisuje ulubione posiłki, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

typowych posiłków w swoim 

kraju, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 3: Technology for all 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 38–51). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

 gadżety 

korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych 

czasowniki nazywające czynności 

znajomi i przyjaciele 

przekazywanie informacji 

uczucia i emocje 

czas Present Simple 

czas Present Continuous 

związek przymiotnika z przyimkiem 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 
pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 
częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje nowe 

technologie i sposoby ich 

wykorzystania, 

w bardzo prostych zdaniach opisuje 

ilustracje, 

wyraża opinie, uczucia i emocje, 

używając bardzo prostych konstrukcji, 

używając bardzo prostych struktur i 

korzystając z podręcznika, prowadzi 
rozmowę telefoniczną, 

krótko opisuje urządzenia 

technologiczne, z których korzysta, 

używając prostych struktur, 

wzorując się na podręczniku, w prostej 

formie opisuje swoje upodobania, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 
na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia 

szczegółowo opisuje nowe 

technologie i gadżety oraz 

sposoby ich wykorzystania, 

stosując poznane słownictwo 

i właściwe zwroty, 

szczegółowo opisuje 
ilustracje, stosując poznane 

słownictwo i konstrukcje 

gramatyczne, 

szczegółowo i swobodnie 

wyraża opinie, uczucia i 

emocje, używając poznanych 

konstrukcji, 

prowadzi swobodną 

rozmowę telefoniczną, 

zaprasza, proponuje i 

zachęca, 

szczegółowo opisuje 
urządzenia technologiczne, 
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stosuje właściwe słownictwo, 

opisuje swoje upodobania, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 4: Big world 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 52–65). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 elementy krajobrazu 

zainteresowania 

zwierzęta i przymiotniki je opisujące 

ulubione filmy 

rekordy świata 

przyjaźń 

formy spędzania czasu wolnego 
czas Present Simple 

czas Present Continuous 

stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje ciekawe 

miejsca w swoim kraju, 

w prostych zdaniach opisuje swoje 

zainteresowania, 

w bardzo prostych zdaniach opisuje 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia, 

samodzielnie i szczegółowo 

opisuje ciekawe miejsca w 
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w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

 

zwierzęta, 

opisuje upodobania, wyraża opinie, 

uczucia i emocje, używając bardzo 

prostych konstrukcji, 

opisuje cechy charakteru, używając 

bardzo prostych konstrukcji, 

wzorując się na podręczniku, opisuje 

ludzi, wyraża swoje opinie na temat 
innych ludzi, używając prostych 

konstrukcji, 

używając bardzo prostych słów, opisuje 

ulubione filmy i książki, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

swoim kraju, uzasadnia swój 

wybór, 

używając poznanego 

słownictwa, udziela 

szczegółowych informacji na 

temat swoich zainteresowań, 

używając bogatego 

słownictwa, opisuje 
zwierzęta, 

używając bogatego 

słownictwa, opisuje 

upodobania, uczucia i 

emocje, opisuje problemy, 

opisuje innych ludzi i wyraża 

opinie na ich temat, 

używając bogatego 

słownictwa, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

wyraża opinie na temat 
różnych ludzi, 

szczegółowo opisuje 

ulubione filmy i książki, 

uzasadnia swój wybór, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel). 

 
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–4 (e-Panel). 

 

English Class A1+, rozdział 5: Around town 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 
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WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 66–79). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 
liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 
własnych wypowiedziach. 

 miejsca w mieście 

orientacja w terenie 

przyimki opisujące położenie 

czas Past Simple dla czasownika to be 

przymiotniki rozwijające wypowiedź 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach, wzorując się na 

podręczniku, opisuje miejsca w swoim 
mieście, 

używając prostych zdań i korzystając z 

podręcznika, opisuje wydarzenia z 

przeszłości, 

korzystając ze zwrotów z podręcznika, 

uzyskuje i przekazuje informacje, 

korzystając z podręcznika, opisuje 

swoją miejscowość, 

korzystając z tekstu w podręczniku, 

opisuje ciekawe miejsca w swojej 

okolicy, 
zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 
i polecenia, 

przekazuje wyczerpujące i 

szczegółowe informacje na 

temat miejsc w swoim 

mieście, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat 

wydarzeń z przeszłości, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

uzyskuje i przekazuje 
informacje, 

samodzielnie i szczegółowo 

opisuje swoją miejscowość, 

szczegółowo opisuje ciekawe 

miejsca w swojej okolicy, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 6: Just the job 
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OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 80–93). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 popularne zawody 

czynności dnia codziennego 

formy spędzania czasu wolnego 

wyrażanie próśb 

prace domowe 
czas Past Simple dla czasowników regularnych i nieregularnych w zdaniach twierdzących 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opowiada o 

czynnościach związanych z 

wykonywanym zawodem, 

krótko przedstawia swoje plany 

zawodowe na przyszłość, 

prostymi zdaniami, korzystając z 

podręcznika opowiada o wydarzeniach 

z przeszłości, 
korzystając z wyrażeń z podręcznika, 

prowadzi rozmowę, uzyskuje i 

przekazuje informacje, 

wzorując się na schemacie 

zaprezentowanym w podręczniku, pyta 

o pozwolenie, udziela lub odmawia 

pozwolenia, 

korzystając z podręcznika, krótko 

opisuje obowiązki domowe, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia, 

samodzielnie i szczegółowo 

opowiada o czynnościach 

związanych z wykonywanym 

zawodem, 

szczegółowo przedstawia 
swoje plany zawodowe na 

przyszłość, uzasadnia swój 

wybór, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje wydarzenia z 

przeszłości, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, uzyskuje i 

przekazuje szczegółowe 

informacje, 

pyta o pozwolenie, udziela 

lub odmawia pozwolenia, 
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 potrafi uzasadnić swój 

wybór, 

szczegółowo opisuje swoje 

obowiązki domowe, wyraża 

opinię na ich temat, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 7: Going places 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 94–107). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 środki transportu 

wyposażenie turystyczne 

czasowniki związane z podróżowaniem 

ceny, środki płatnicze 

kupowanie biletów 

odkrywcy 

pocztówka z wyjazdu 
czas Past Simple w pytaniach i przeczeniach 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje środki 

transportu, 

w prostych zdaniach udziela informacji 

na temat swojego wyjazdu, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, korzystając z 

tekstu w podręczniku, 

korzystając ze schematu 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat środków 

transportu, 

udziela szczegółowych 
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odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

przedstawionego w podręczniku oraz 

używając bardzo prostych zwrotów, 

kupuje bilet na podróż, 

używając bardzo prostych zwrotów, 

opisuje swoją podróż i wyjazd 

wakacyjny, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

informacji na temat swojego 

wyjazdu, opisuje wydarzenia 

z przeszłości, stosując 

właściwe zwroty i poznane 

słownictwo, 

swobodnie prowadzi 

rozmowę, potrafi zakupić 

bilet na podróż, uzyskuje 
niezbędne informacje, 

szczegółowo opisuje swoją 

podróż oraz wyjazd 

wakacyjny, wyraża swoją 

opinię na temat wyjazdu, 

wyraża upodobania, opinie, 

uczucia i emocje, stosując 

właściwe zwroty i podając 

uzasadnienia 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel). 

English Class A1+, rozdział 8: Having fun 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 108–121). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 wydarzenia w życiu prywatnym 

określanie czasu 

zainteresowania 

rodzaje muzyki 

czas Past Simple 

konstrukcja to be going to 

pytania na temat teraźniejszości i przeszłości 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 
pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

w prostych zdaniach opisuje rysunki, 

posługując się prostymi zwrotami, 

opowiada o wydarzeniach ze swojego 

życia, 

korzystając z podręcznika i używając 

bardzo prostego słownictwa, wyraża 

plany na przyszłość, 

używając prostych zdań i korzystając ze 

schematu z podręcznika, zaprasza i 

odpowiada na zaproszenie, 
proponuje, zachęca, wyraża opinie, 

uczucia i emocje, używając prostych 

konstrukcji, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i 

słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje 

i polecenia, 

szczegółowo opisuje rysunki, 

szczegółowo opisuje 

wydarzenia ze swojego 

życia, wyraża opinie na ich 

temat, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat planów 
na przyszłość, stosuje 

poznane słownictwo i 

właściwe konstrukcje, 

używając właściwych 

konstrukcji, zaprasza i 

odpowiada na zaproszenie, 

wyraża szczegółowe opinie, 

uczucia i emocje, pyta o 

opinie innych, proponuje i 

zachęca, 

swobodnie prowadzi i 
podtrzymuje rozmowę, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel). 
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Klasa VI 
Przedmiotowy system oceniania do podręcznika English Class A2 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ A1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class A2 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 
 

 
Uczeń posługuje się zakresem środków językowych 
pozwalających mu na realizację działań językowych w 
wybranych aspektach następujących bloków 
tematycznych: 

 
Get started! 
Life at home 
Shopping 
Going on holiday 
Useful things 
Health matters 
Cooking and eating 
Where I live 
A happy life 

 
SŁUCHANIE: 
 
Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej 
używane słowa dotyczące  

go osobiście, jego rodziny i bezpośredniego 
otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a 
wymowa wyraźna, potrafi zrozumieć główny 
sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach 
i ogłoszeniach.  
 
CZYTANIE: 
 
Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, proste 

teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych tekstach 
dotyczących życia codziennego, takich jak 
ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, 
rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy 
prywatne. 

 
MÓWIENIE: 
 
 Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i 
zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, 

innych ludzi, warunki życia, swoje 
wykształcenie. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń potrafi pisać krótkie i proste notatki lub 
wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. 
Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, typowej 
rozmowie wymagającej prostej  

i bezpośredniej wymiany informacji  
na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić  
w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, 
nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by 
samemu podtrzymać rozmowę. 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, 
zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w 
prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami. 
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Kryteria oceniania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 

STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: środki 
językowe 
fonetyka 
ortografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 

trudności nawet z pomocą 
nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na tyle 
rozległe, że uniemożliwiają 
mu naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, elementarne 
struktury gramatyczne 

wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne we 
wszystkich typach zadań. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów w 
ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-gramatycznych  
w trudniejszych zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 

gramatyczne, 
• popełnia nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje i 
wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 

gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które zwykle 
potrafi samodzielnie 
poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Uczeń spełnia kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz wykazuje się 
wiedzą i umiejętnościami 

wykraczającymi ponad te 
kryteria. 
 
 
 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym stopniu 

rozwiązuje zadania na 
słuchanie – rozumie 
pojedyncze słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, w 
ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi uzasadnić 
swoje odpowiedzi. 
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Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie są 
płynne i są bardzo krótkie: 
wyrazy, pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa lub 
trzy zdania, 
• uczeń przekazuje i 

uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia są w 
znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres poznanego 
słownictwa oraz struktur, 
• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno-
gramatyczne, które mogą 
zakłócać komunikację. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie są 
zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje większość 
istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 
częściowo nielogiczne i 
niespójne, 
• uczeń stosuje słownictwo 
i struktury odpowiednie do 
formy wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, które nie 

zakłócają jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego prace 
pisemne mają odpowiednią 
długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie istotne 

informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę spójne, 
• uczeń stosuje adekwatne 
do tematu słownictwo oraz 
struktury, 
• uczeń popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, 

niezakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są płynne i 
mają odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę i styl. 

 
 
 
 

 
 
English Class A2, rozdział 0: Get started! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 
 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 4 –9). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 
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 dane personalne 
cechy charakteru 
umiejętności i zainteresowania 

uczucia i emocje 
nazwy dni tygodnia 
miejsca w mieście 
środki transportu 
zawody, miejsca pracy 
przedmioty nauczania 
miejsca w szkole 
artykuły spożywcze 

opakowania produktów 
czas Present Simple 
konstrukcja there is / there are 
przysłówki częstotliwości 
konstrukcja to be going to 
kolokacje przymiotników 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 
słowa pytające 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 

internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 
• reaguje adekwatnie na zadawane 
pytania, reaguje na polecenia i rozumie 
instrukcje, 
• udziela podstawowych informacji o 
sobie oraz o szczegółach dotyczących 
życia 
• opisuje wybrany zawód i miejsca pracy, 

używając podstawowych zwrotów, 
• umie nazwać dni tygodnia, 
• przedstawia wybrane plany na najbliższą 
przyszłość, 
• opisuje charakter i emocje innych osób, 
wyraża uczucia i emocje 
• opisuje wybrane produkty spożywcze 
• formułuje proste pytania i wypowiedzi 
• korzysta z podręcznika, aby formułować 

pytania i wypowiedzi, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów, 
• zazwyczaj stosuje poprawny styl 
wypowiedzi. 
 
 
 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 
• przedstawia siebie i inne osoby ze 
swojego otoczenia, podaje szczegóły 
na temat życia swojego i innych osób, 
opisuje ich cechy osobowości, 
umiejętności i zainteresowania, 

• szczegółowo opisuje zawody i 
miejsca pracy powiązane z zawodem, 
• zna nazwy wszystkich dni tygodnia i 
potrafi wymienić je we właściwej 
kolejności, 
• przedstawia szczegółowe plany na 
przyszłość, 
• szczegółowo opisuje prodikty 
spożywcze, 

• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
• samodzielnie zadaje pytania w celu 
uzyskania informacji, 
• wyczerpująco odpowiada na 
zadawane pytania, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
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English Class A2, rozdział 1: Life at home 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 10–23). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 

gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 

 uczucia i emocje 
obowiązki domowe 
czynności dnia codziennego 
zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego 
problemy 
cechy charakteru 
rodzina 

niezwykłe miejsca 
czas Present Simple 
czas Present Continuous 
czasowniki statyczne 
czasownik can do wyrażania próśb 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, 
wykonuje zadania z pomocą innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• udziela podstawowych informacji o 
sobie i ludziach ze swojego otoczenia, 

opisuje ludzi z ilustracji i najbliższego 
otoczenia, używając prostych struktur, 
• nazywa niektóre obowiązki domowe, 
które wykonuje, 
• w bardzo prostych słowach mówi o 
swoich zainteresowaniach i formach 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 

• szczegółowo przedstawia siebie i 
inne osoby ze swojego otoczenia, 
podaje szczegóły na ich temat, 
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, używa poznane zwroty 
grzecznościowe, 
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spędzania czasu wolnego, 
• wzorując się na podręczniku używa 
bardzo podstawowych zwrotów, 

• udziela prostych informacji na temat 
niezwykłych miejsc, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 

komunikację. • swobodnie i szczegółowo opisuje 
ludzi z ilustracji i najbliższego 
otoczenia, 

• zna obowiązki domowe, 
szczegółowo je opisuje i wyraża 
opinie na ich temat, 
• opowiada o formach spędzania czasu 
wolnego, używając różnorodnych 
zwrotów, 
• udziela szczegółowych informacji na 
temat niezwykłych miejsc, 

• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
• wyczerpująco odpowiada na pytania, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel). 

English Class A2, rozdział 2: Shopping 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 24–37). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 



97 

 artykuły spożywcze, towary 
opakowania 
sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, wymiana i zwrot towaru 

wygląd zewnętrzny 
rzeczy osobiste 
rodzaje sklepów 
artykuły spożywcze, towary 
polscy kompozytorzy i muzycy 
czas Present Simple 
czas Present Continuous 
stopień wyższy i najwyższy przymiotników 

konstrukcja too / enough / as...as z przymiotnikami 
pytanie o liczbę i ilość z użyciem how much i how many 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opisuje osoby i 
przedmioty, 
• wzorując się na podręczniku, udziela 
podstawowych informacji na temat 
ulubionych sklepów, 

• w bardzo prostych słowach opisuje 
wymarzoną restaurację, 
• używając bardzo prostych struktur i 
wzorując się na podręczniku, opisuje 
swoje nawyki zakupowe i upodobania, 
• wzorując się na podręczniku i używając 
poznanych zwrotów, udziela 
podstawowych informacji na temat 

upodobań muzycznych i wybranego 
muzyka, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 
 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 
• szczegółowo opisuje osoby i 
przedmioty, posługując się poznanym 
słownictwem i konstrukcjami, 

• udziela szczegółowych informacji na 
temat ulubionych sklepów i 
dostępnych towarów posługując się 
poznanym słownictwem i 
konstrukcjami, 
• szczegółowo opisuje wymarzoną 
restaurację, wyraża swoją opinię na jej 
temat, 

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę w sklepie, przekazuje i 
uzyskuje informacje od swojego 
rozmówcy, 
• używając poznanych zwrotów, 
szczegółowo opisuje swoje nawyki 
zakupowe i upodobania, 
• udziela szczegółowych informacji na 
temat upodobań muzycznych i 

wybranego muzyka, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel). 
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English Class A2, rozdział 3: Going on holiday 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający realizację 

poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 38–51). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 

 wakacje, wycieczki, zwiedzanie 
wyjazdy wakacyjne 
przedmioty osobiste 
krajobraz 
środowisko naturalne 
czas Past Simple 

zwroty z czasownikiem get 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opisuje czynności 
wakacyjne, 
• w bardzo prostych zdaniach opisuje 
wydarzenia z przeszłości, 
• wyraża opinie, uczucia i emocje, 

używając bardzo prostych konstrukcji, 
• używając bardzo prostych struktur i 
korzystając z podręcznika, opisuje 
ulubione miejsca, 
• wzorując się na podręczniku, w prostej 
formie opisuje wybrany park narodowy, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia 
• szczegółowo opisuje czynności 
wakacyjne. stosując poznane 
słownictwo i właściwe zwroty, 

• szczegółowo opisuje wydarzenia z 
przeszłości, stosując poznane 
słownictwo i konstrukcje 
gramatyczne, 
• szczegółowo i swobodnie wyraża 
opinie, uczucia i emocje, opisuje 
swoje upodobania, używając 
poznanych konstrukcji, 

• szczegółowo opisuje ulubione 
miejsca, stosuje właściwe słownictwo, 
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 • korzystając z różnych materiałów, 
szczegółowo opisuje wybrany park 
narodowy 

• opisuje swoje upodobania, 
• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel). 
 

English Class A2, rozdział 4: Useful things 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 52–65). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 

 korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych 
wynalazki 
formy spędzania czasu wolnego 
wycieczki i zwiedzanie 
środki transportu 
czas Past Continuous 
przysłówki sposobu 
czas przeszły z when 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 

Uczeń: 

• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opisuje urządzenia 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

Uczeń: 

• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
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na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

techniczne, z których najczęściej korzysta, 
• w prostych zdaniach opisuje wydarzenia 
z przeszłości, 

• opisuje upodobania, wyraża opinie, 
uczucia i emocje, używając bardzo 
prostych konstrukcji, 
• opisuje podróż, używając bardzo 
prostych konstrukcji, 
• używając bardzo prostych słów, opisuje 
podróż, którą kiedyś odbył, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 

zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

polecenia, 
• samodzielnie i szczegółowo opisuje 
urządzenia techniczne i najnowsze 

gadżety, uzasadnia swój wybór, 
• używając poznanego słownictwa, 
udziela szczegółowych informacji na 
temat wydarzeń z przeszłości, 
• używając bogatego słownictwa, 
opisuje upodobania, uczucia i emocje,  
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę,  

• szczegółowo opisuje podróż, którą 
odbył w przeszłości, uzasadnia swój 
wybór, 
• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel). 
 
Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–4 (e-Panel). 
 

English Class A2, rozdział 5: Health matters 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 

stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 66–79). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 
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 samopoczucie 
problemy zdrowotne i ich objawy 
części ciała 

wycieczki 
udzielanie porad zdrowotnych 
zdrowy tryb życia 
rodzaje programów telewizyjnych 
czasownik have to 
czasownik should do udzielania rad 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 

na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach, wzorując się na 

podręczniku, opisuje problemy 
zdrowotne, 
• korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami opisuje zasady obowiązujące w 
domu i w szkole, 
• korzystając ze zwrotów z podręcznika, 
uzyskuje i przekazuje informacje, 
• korzystając ze zwrotów z podręcznika, 

opisuje swoje samopoczucie, 
• opisuje ulubione programy telewizyjne, 
stosując bardzo podstawowe słownictwo, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 
• przekazuje wyczerpujące i 
szczegółowe informacje na temat 
problemów zdrowotnych i sposobów 
radzenia sobie z nimi, 
• udziela szczegółowych informacji na 
temat temat zasad obowiązujących w 
domu i w szkole, 

• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, 
• samodzielnie i szczegółowo opisuje 
swoje samopoczucie, 
• szczegółowo opisuje programy 
telewizyjne, 
• stosuje właściwy styl wypowiedzi, 

• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel). 

English Class A2, rozdział 6: Cooking and eating 

 
OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
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Znajomość środków językowych stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

wyrazy oraz zwroty (str. 80–93). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 

 produkty spożywcze 
posiłki, przygotowanie i podawanie posiłków 
naczynia 
różne smaki 
przepisy kulinarne 
twórcy i ich dzieła 
czas Present Perfect 

pytania i odpowiedzi z ever i never w czasie Present Perfect 
język instrukcji 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opowiada o 
czynnościach związanych z gotowaniem, 
• korzystając z podręcznika, prostymi 
zdaniami opowiada o wykonywanych 
czynnościach i swoich doświadczeniach 

• korzystając z wyrażeń z podręcznika, 
prowadzi rozmowę, uzyskuje i przekazuje 
informacje, 
• krótko i prostym językiem opisuje 
ulubione potrawy, 
• wzorując się na podręczniku, uzyskuje i 
przekazuje informacje dotyczące 
ulubionych filmów 

• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 
 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 
• samodzielnie, swobodnie i 
szczegółowo opowiada o 
czynnościach związanych z 

gotowaniem, 
• szczegółowo opowiada o 
wykonywanych czynnościach i swoich 
doświadczeniach, 
• swobodnie i szczegółowo opisuje 
ulubione potrawy, 
• swobodnie prowadzi rozmowę, 
uzyskuje i przekazuje szczegółowe 

informacje, 
• szczegółowo opisuje ulubione filmy, 
wypowiada się na temat znanych 
aktorów 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel). 

English Class A2, rozdział 7: Where I live 
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OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 

stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 94–107). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 

 rodzaje domów, lokalizacje, najbliższa okolica 
części domu, pomieszczenia, wyposażenie 
formy spędzania czasu wolnego 
zasady obowiązujące w domu 

spotkania z sąsiadami 
tradycyjne i regionalne potrawy 
czas Present Continuous do wyrażania planów na przyszłość 
czasowniki frazowe 
czasowniki must, mustn't, can do wyrażania zasad 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 
na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• w prostych zdaniach opisuje miejsca 
zamieszkania i najbliższą okolicę, 

• w prostych zdaniach udziela informacji 
na temat swoich planów na przyszłość, 
korzystając z tekstu w podręczniku, 
• używając bardzo prostych zwrotów, 
opowiada o zasadach obowiązujących w 
domu, 
• używając bardzo prostych zwrotów, 
opisuje tradycyjne i regionalne potrawy, 

• zapisuje i przekazuje ustnie część 
informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 

• udziela szczegółowych informacji na 
temat miejsca zamieszkania i 
najbliższej okolicy, 
• udziela szczegółowych informacji na 
temat swoich planów na przyszłość, 
stosując właściwe zwroty i poznane 
słownictwo, 
• swobodnie prowadzi rozmowę, 

uzyskuje niezbędne informacje, 
• szczegółowo opowiada o zasadach 
obowiązujących w domu, 
• szczegółowo opisuje tradycyjne i 
regionalne potrawy 
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• wyraża upodobania, opinie, uczucia i 
emocje, stosując właściwe zwroty i 
podając uzasadnienia 

• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel). 

English Class A2, rozdział 8: A happy life 

 

OCENA 
 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
Znajomość środków językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 
zakres środków językowych w znacznym 
stopniu uniemożliwiający realizację 
poleceń bez pomocy nauczyciela lub 
kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 
środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu pospolitości 
i dotyczące bezpośrednio jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 
sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 108–121). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach językowych 
i własnych wypowiedziach. 

 ambicje i cele życiowe 
spędzanie czasu z innymi ludźmi 

konflikty i problemy 
dobre maniery 
formy spędzania czasu wolnego 
czas Future Simple 
pytania o podmiot dopełnienie 
przewidywania na przyszłość 
 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite, 
internacjonalizmy. Częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie. Zadania 

na rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

Uczeń: 
• częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 
• posługując się poznanymi zwrotami, w 

prostych zdaniach przedstawia swoje 
ambicje i cele życiowe, 
• posługując się prostymi zwrotami, 

Rozumie większość tekstu i 
komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 
Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 

Uczeń: 
• poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 
• wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 
• szczegółowo przedstawia swoje 
ambicje i cele życiowe, uzasadniając 
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w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

opowiada o przewidywaniach na 
przyszłość, 
• korzystając z podręcznika i używając 

bardzo prostego słownictwa, wyraża 
plany na przyszłość, 
• używając prostych zdań i korzystając ze 
schematu z podręcznika, opowiada o 
zasadach dobrego zachowania, 
• wyraża opinie, uczucia i emocje, 
używając prostych konstrukcji, 
• zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  
  
 

na ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

swój wybór, 
• szczegółowo opisuje przewidywania 
na przyszłość, wyraża opinie na ich 

temat, 
• udziela szczegółowych informacji na 
temat planów na przyszłość, używa 
poznane słownictwo i właściwe 
konstrukcje, 
• używając właściwych konstrukcji, 
szczegółowo opowiada o zasadach 
dobrego zachowania, 

• wyraża szczegółowe opinie, uczucia 
i emocje, pyta o opinie innych, 
proponuje i zachęca, 
• swobodnie prowadzi i podtrzymuje 
rozmowę, 
• zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów. 
 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel). 
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Klasa VII 

 
 
Przedmiotowy system oceniania do podręcznika English Class B1 

 

1. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ B1, KTÓRA JEST MOŻLIWA DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI PODRĘCZNIKA English Class B1 

 

 

WIEDZA 

UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków 

językowych pozwalających mu na realizację 

działań językowych w wybranych aspektach 

następujących bloków tematycznych: 
 

Welcome to Woodley Bridge 

That’s my world 

Wild nature 

The taste test 

Curtain up! 

The big match! 

See the world! 

Getting to know you 

No time for crime 

Think outside the box 

 

SŁUCHANIE: 

 

Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli 

zawarte w jasnej, sformułowanej w 
standardowej odmianie języka wypowiedzi 

na znane tematy, typowe dla domu, szkoły, 

czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć 

główne wątki wielu programów radiowych 

i telewizyjnych traktujących o sprawach 

bieżących lub o sprawach interesujących 

ucznia prywatnie lub zawodowo – wtedy, 

kiedy te informacje są podawane 

stosunkowo wolno i wyraźnie. 

 

CZYTANIE: 
 

Uczeń rozumie teksty składające się 

głównie ze słów najczęściej występujących, 

dotyczących życia codziennego lub 

zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, 

uczuć i pragnień zawarte w prywatnej 

korespondencji. 

 

MÓWIENIE: 

 

 Uczeń potrafi łączyć wyrażenia w prosty 

sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, 
a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. 

Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać 

własne poglądy i plany. Potrafi 

relacjonować wydarzenia i opowiadać 

przebieg akcji książek czy filmów, opisuje 

własne reakcje i wrażenia. 

 

PISANIE: 

 

Uczeń potrafi pisać proste teksty na znane 

mu lub związane z jego zainteresowaniami 
tematy. Potrafi pisać prywatne listy, 

opisując swoje przeżycia i wrażenia. 

 

MÓWIENIE:  

 

Uczeń potrafi sobie radzić w większości 

sytuacji, w których można się znaleźć w 
czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie 

mówi się danym językiem. Potrafi - bez 

uprzedniego przygotowania – włączać się 

do rozmów na znane mu tematy prywatne 

lub dotyczące życia codziennego (np. 

rodziny, zainteresowań, pracy, 

podróżowania i wydarzeń bieżących). 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami (np.: podstawowe informacje dotyczące 

rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na 

tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy 

związane z najważniejszymi potrzebami. 
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Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 

STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: środki 

językowe 

fonetyka 

ortografia 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, by 

otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej 

wiedzy 

 i nie potrafi wykonać 
zadań  

o elementarnym stopniu 

trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach  

i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 

 

 

Uczeń: 

• zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów  

i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna proste, elementarne 

struktury gramatyczne 

wprowadzone przez 

nauczyciela, 

• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne 

we wszystkich typach 

zadań. 

Uczeń: 

• zna część 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 

w ich zapisie i 

wymowie, 

• zna większość 

wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 

• popełnia sporo błędów 

leksykalno-

gramatycznych  

w trudniejszych 

zadaniach. 

Uczeń: 

• zna większość 

wprowadzonych słów  

i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 

zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne. 

Uczeń: 

• zna wszystkie 

wprowadzone słowa  

i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  

i wymawia, 

• zna wszystkie 

wprowadzone struktury 

gramatyczne, 

• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

zwykle potrafi 

samodzielnie poprawić. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na 

ocenę bardzo dobrą oraz 
wykazuje się wiedzą  

i umiejętnościami 

wykraczającymi ponad te 

kryteria. 

 

 

 

Umiejętności Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela,  

• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 

zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny sens 

przeczytanych tekstów, 

w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 

czytanie. 

 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 

• rozumie polecenia 

nauczyciela, 

• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie  

i słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 
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Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 

krótkie: wyrazy, 

pojedyncze zdania,  

w formie pisemnej dwa - 

trzy zdania, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje niewielką 

część istotnych 

informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

w znacznym stopniu 

nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 

zakres poznanego 

słownictwa oraz 

struktur, 

• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 

mogą zakłócać 

komunikację. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 

dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje większość 

istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 

częściowo nielogiczne  

i niespójne, 

• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 

odpowiednie do formy 

wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych, które 

nie zakłócają jednak 

komunikacji. 

 

Produkcja 

• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 

prace pisemne mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 

spójne, 

• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 

słownictwo oraz 
struktury, 

• uczeń popełnia 

nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

nie zakłócające 

komunikacji, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

Produkcja 

• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 

płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje  

i uzyskuje wszystkie 

wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 

słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 

sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 

• uczeń stosuje 

odpowiednią formę  

i styl. 

 

 

 

 

 

 

 

English Class B1, rozdział Starter: Welcome to Woodley Bridge 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 4 -9). 
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 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 członkowie rodziny 

formy spędzania czasu wolnego 

zainteresowania 

pomieszczenia i wyposażenie domu  
zawody i czynności z nimi związane 

czynności życia codziennego 

ubrania i dodatki 

uczucia i emocje 

kraje, narodowości i języki 

dane personalne 

czas Present Simple 

przysłówki częstotliwości 

czas Present Continuous 

konstrukcja there is / there are z określeniami some / any 

zaimki dzierżawcze i dopełniacz saksoński 
czas Past Simple dla czasownika to be i czasowników regularnych  

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

reaguje adekwatnie na zadawane 

pytania, reaguje na polecenia i rozumie 

instrukcje, 

udziela podstawowych informacji o 

sobie, 

używając podstawowych zwrotów 

opisuje pomiesczenia, 

użwając prostych zwrotów opisuje 
swoje upodobania i zainteresowania, 

formy spędzania czasu wolnego oraz 

czynności życia codziennego, 

używając prostych zwrotów opisuje 

ubrania i dodatki, 

używając podstawowych zwrotów 

opisuje wybrane zawody i czynności z 

nimi związane, 

stosując poznane słownictwo opisuje 

ludzi i podaje informacje na temat 

narodowości, 
używając prostych zwrotów wyraża 

swoje uczucia i emocje, 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  
Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 

przedstawia siebie i inne osoby 

ze swojego otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

szczegółowo opisuje różne 

pomieszczenia, wyraża opinie 

na ich temat, 
używając poznanych zwrotów 

opisuje swoje upodobania i 

zainteresowania, formy 

spędzania czasu wolnego oraz 

czynności życia codziennego, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat ubrań i 

dodatków, określa style, 

opisuje różne zawody i 

szczegółowo opisuje 

czynności i obowiązki z nimi 
związane, 

szczegółowow opisuje ludzi i 
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stosuje poznane zwroty do opowiadania 

o wydarzeniach z przeszłości, 

korzysta z podręcznika, aby 

formułować pytania i wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów, 

zazwyczaj stosuje poprawny styl 
wypowiedzi. 

 

 

podaje informacje na temat 

narodowości, 

swobodnie wyraża swoje 

uczucia i emocje, 

szczegółowo opowiada o 

wydarzeniach i 

doświadczeniach z przeszłości, 

stosuje właściwy styl 
wypowiedzi 

samodzielnie zadaje pytania w 

celu uzyskania informacji, 

wyczerpująco odpowiada na 

zadawane pytania, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

 

English Class B1, rozdział 1: That’s my world 

 
OCENA 

 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 10 - 21). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komnikacyjnych 

umiejętności i zainteresowania 

uczucia i emocje 

media 

miejsce zamieszkania 

czynności życia codziennego 

cechy charakteru 

formy spędzania czasu wolnego 
czas Present Simple 

czas Present Continuous 

czasowniki z bezokolicznikiem lub konstrukcją gerund 

czasowniki statyczne 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

opisuje podstawowe urządzenia 

techniczne i technologie informacyjno-

komunikacyjne używając prostych 

struktur, 

opisuje swoje upodobania i wyraża 
swoje opinie używając prostych 

struktur, 

opowiada o nawykach i 

przyzwyczajeniach używając bardzo 

prostych struktur, 

wyraża opinie, uczucia i emocje 

używając prostych konstrukcji, 

udziela prostych informacji o sobie, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 
 

 

 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 

szczegółowo i swobodnie 

opisuje podstawowe 

urządzenia techniczne i 
technologie informacyjno-

komunikacyjne, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

używając poznanych zwrotów 

opisuje swoje upodobania i 

zainteresowania oraz wyraża 

swoje opinie i pyta o opinie 

innych osób, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat swoich 
nawyków i przyzwyczajeń, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

wyczerpująco odpowiada na 

pytania, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 1 (e-Panel). 
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English Class B1, rozdział 2: Wild nature 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 22 - 33). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 pogoda 

klęski żywiołowe 

formy spędzania czasu wolnego 

podróżowanie 
koflikty i problemy 

wycieczki 

krajobraz 

korzystanie z podstawowych urządzeń technologicznych 

czas Past Simple 

czas Past Continuous 

czas Present Simple 

przysłówki i zaimki nieokreślone 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

opisuje pogodę i różne rodzaje klęsk 
żywiołowych używając podstawowych 

struktur, 

wzorując się na podręczniku w prostych 

zdaniach opowiada o wydarzeniach z 

przeszłości, 

wzorując się na podręczniku i używając 

poznanych zwrotów prowadzi krótką 

rozmowę, 

opisuje formy spędzania czasu wolnego 

używając prostych struktur, 

wyraża swoje upodobania, opinie, 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat pogody, 

różnych zjawisk 

atmosferycznych oraz 

rodzajów klęsk żywiołowych z 

uwzględnieniem problemów 

dotyczących jego miejsca 

zamieszkania, 

szczegółowo opowiada o 

wydarzeniach i 
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uczucia i emocje używając prostych 

konstrukcji, 

udziela prostych informacji o 

ulubionych miejscach, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

doświadczeniach z przeszłości, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

przekazuje i uzyskuje 

informacje od swojego 

rozmówcy, 

używając poznanych zwrotów 

opisuje formy spędzania czasu 
wolnego, 

swobodnie wyraża swoje 

upodobania, opinie, uczucia i 

emocje używając poznanych 

konstrukcji, 

podaje szczegóły na temat 

różnych miejsc, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 2 (e-Panel). 

English Class B1, rozdział 3: The taste test 

 
OCENA 

 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 34 - 47). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 artykuły spożywcze 

styl życia 

posiłki i ich przygotowanie 

kupowanie jedzenia w restauracji 

nawyki żywieniowe 

czas Present Perfect z never / ever / just / already / yet / for / since 

kolokacje z czasownikami make i do 
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UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

opisuje artkuły spożywcze używając 

prostych struktur i prostych zwrotów, 

opisuje znane programy kulinarne 

używając prostych struktur, 

udziela prostych informacji na temat 
przygotowania posiłkówi, 

wyraża opinie, uczucia i emocje 

używając prostych konstrukcji, 

opisuje swoje doświadczenia używając 

prostych struktur, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 
na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia 

używając poznanych zwrotów 

opisuje artykuły spożywcze 

oreaz miejsca, w których 
można je nabyć, 

szczegółowo opisuje znane i 

ulubione programy kulinarne, 

uzasadnia swój wybór, 

podaje szczegóły na temat 

przygotowania posiłków i 

swoich ulubionych potraw, 

swobodnie wyraża opinie, 

uczucia i emocje używając 

poznanych konstrukcji, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 
szczegółowo opisuje swoje 

doświadczenia, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 3 (e-Panel). 

English Class B1, rozdział 4: Curtain up! 

 

OCENA 
 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 48 - 59). 
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 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 kultura 

dziedziny kultury 

rodzaje filmów 

uczestnictwo w kulturze 
życie społeczne 

formy spędzania czasu wolnego 

wydarzenia i uroczystości w różnych krajach 

przysłówki opisujące ludzi 

czas Present Simple  

stopniowanie przymiotników 

określenia ilości some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of 

przysłówki sposobu 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

opisuje ulubione programy telewizyjne, 
udziela prostych informacji o swoich 

obowiązkach, 

wyraża swoje upodobania używając 

prostych konstrukcji, 

korzystając z tekstu w podręczniku 

opisuje tradycyjne stroje z różnych 

krajów, 

prostym językiem wypowiada się na 

temat organizacji uroczystości, 

prowadzi rozmowę stosując proste 

zwroty, proponuje, przyjmuje i odrzuca 
propozycje wzorując się na 

podręczniku, 

prostymi słowami opisuje ulubioną 

potrawę i sposób jej przygotowania, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 

szczegółowo opisuje ulubione 

programy telewizyjne, 

uzasadnia swój wybór, 

udziela szczegółowych 

informacji o swoich 

upodobaniach dotyczących 

form rozrywki, 

szczegółowo opisuje wybrane 

stroje tradycyjne z różnych 

państw, 
podaje szczegoóły dotyczące 

organizacji różnych 

uroczystości, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje urzywając 

wszystkich poznanych 

zwrotów, 

szczegółowo opisuje swoją 

ulubioną potrawę i podaje 
dokładny przepis na jej 

wykonanie, 
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stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 4 (e-Panel). 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru. 

English Class B1, rozdział 5: The big match! 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 
nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 
występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 60 - 71). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 dyscypliny sportowe 

obiekty sportowe 

sprzęt sportowy 

uprawianie sportu 

improezy sportowe 
formy spędzania czasu wolnego 

korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

czas Present Simple do opisywania dyscyplin sportowych 

różne sposoby wyrażania przyszłości 

pierwszy tryb warunkowy 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

używając prostych struktur opisuje 

dyscypliny sportowe i obiekty służące 

do ich uprawiania, 

opisuje imprezy sportowe i prostym 
językiem wyraża opinie na ich temat, 

udziela prostych informacji o swoich 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 

używając poznanych zwrotów 

opisuje różnorodne dyscypliny 
sportowe i obiekty służące do 

ich uprawiania, 
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na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

intencjach i planach na przyszłość, 

używając prostych zwrotó opisuje 

wydarzenia sportowe, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

szczegółowo opisuje wybrane 

imprezy sportowe, wyraża 

opinie na ich temati oraz 

zadaje szczegółowe pytania na 

temat opinii innych osób, 

udziela szczegółowych 

informacji o swoich intencjach 

i planach na przyszłość, 
swobodnie i szczegółowo 

opisuje wydarzenia sportowe, 

wyraża opinie na ich temat, 

stosuje właściwy styl 

wypowiedzi, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 5 (e-Panel). 

English Class B1, rozdział 6: See the world! 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 72 – 85). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 podróżowanie i turystyka 

zwiedzanie 

orientacja w terenie 

wycieczki 

baza noclegowa 

styl życia 

dyscypliny sportowe 

obiekty sportowe 

imprezy sportowe 

uprawianie sportu 



118 

czas Present Simple i Past Simple do opisu doświadczeń związanych z podróżowaniem 

czasowniki modalne must, have to, ought to, should do wyrażania nakazów, zakazów i udzielania rad 

czasowników modalnych must, could, might / may, can’t do wyrażania spekulacji 

zdania podrzędne okolicznikowe czasu 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

opisuje różne rodzaje wyjazdów, 

opisuje opisuje zagadnienia związane z 
podróżowaniem, przedstawia krótko 

swoje plany i przygotowania do 

wyjazdów, 

używając zwrotów z podręcznika 

proponuje, przyjmuje i odrzuca 

propozycje, zachęca, prosi o radę i 

udziela rady, nakazuje, zakazuje, 

opisuje różne bazy noclegowe, 

prostym językiem opisuje miejsca, 

które warto zwiedzić, wyraża proste 

opinie na ich temat, 
krótko opisuje problemy związane z 

podróżowaniem, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 
szczegółowo opisuje różne 

rodzaje wyjazdów oraz 

doświadczenia z nimi 

związane, 

szczegółowo opisuje 

zagadnienia związane z 

podróżowaniem, przedstawia 

swoje plany związane z 

podróżowaniem i 

przygotowania do wyjazdów, 

swobodnie prowadzi rozmowę, 
proponuje, przyjmuje i 

odrzuca propozycje, zachęca, 

prosi o radę i udziela rady, 

nakazuje, zakazuje używając 

wszystkich poznanych 

zwrotów, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat różnych 

baz noclegowych, wyraża 

opinie na ich temat, 

szczegółowo opisuje miejsca, 
które warto zwiedzić, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie na ich 

temat, pyta o opinie innych 

osób, 

prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, prosi o wyjaśnienie, 

powtórzenie, sprecyzowanie 

interesujących zagadnień, 

opisuje problemy związane z 

podróżowaniem, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 6 (e-Panel). 
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English Class B1, rozdział 7: Getting to know you 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 
(str. 86 - 97). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 członkowie rodziny 

cechy charakteru 

uczucia i emocje 
rodzina i przyjaciele 

koflikty i problemy 

święta i uroczystości rodzinne 

wydarzenia – Dzień Przyjaźni 

dom i jego okolica 

wygląd zewnętrzny 

miejsce zamieszkania 

przeprowadzka 

czas Present Simple do opisu relacji między członkami rodziny 

drugi tryb warunkowy 

czas Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarzeń 
zdania względne definiujące 

różne znaczenia czasownika get 

czas Present Continuous do opisu zdjęć 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

udziela prostych informacji na temat 

członków swojej rodziny oraz krótko 

ich opisuje, 

prostymi słowami opisuje ulubione 

uroczystości rodzinne, 

opisuje różne miejsca zamieszkania 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat członków 

swojej rodziny, uzyskuje i 

udziela informacji o innych 



120 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

używając prostych zwrotów, 

używając prostych zwrotów opisuje 

osoby na zdjęciach, 

opowiada o swoich doświadczeniach 

związanych z przyjaźnią używając 

prostych konstrukcji, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 
wysłuchanych tekstów.  

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

osobach, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat swoich 

ulubionych uroczystości 

rodzinnych, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 

szczegółowo opisuje różne 

miejsca zamieszkania 
używając poznanych zwrotów, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę na 

temat osób na zdjęciach, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje na ich temat, 

swobodnie i szczegółowo 

opisuje swoje doświadczenia 

związane z przyjaźnią, 

wyraża opinie stosując 

właściwe zwroty i podając 

uzasadnienia, 
zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 (e-Panel). 

English Class B1, rozdział 8: No time for crime 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 
znacznym stopniu uniemożliwiający 

realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 
językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 
środków językowych o wysokim 

stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 
(str. 98 – 109). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 
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 rodzaje zbrodni 

przestępcy 

prawo 

zainteresowania 

rozwiąywanie zagadek kryminalnych 

opisywanie umiejętności 

filmy 

styl życia 
media społecznościowe 

zjawiska społeczne – przestępstwa 

cechy charakteru 

formy spędzania czasu wolnego 

czas Past Simple i Past Continuous do zdarzeń z przeszłości 

strona bierna dla czasu Present Simple i Past Simple 

konstrukcja have / get something done 

przedrostki negatywne przed przymiotnikami 

UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

opisuje zabawne zdarzenia z przeszłości 
używając prostych zwrotów, 

opisuje wybrany film detektywistyczny, 

używając prostych zdań opowiada o 

wydarzeniach z przeszłości, 

wyraża opinie, uczucia i emocje 

używając prostych konstrukcji, 

krótko opisuje swój styl życia używając 

prostych zwrotów, 

opisuje zagadnienia związane z 

przestępstwami i wykorzystaniem 

mediów społecznościowych 
wykorzystując tekst z podręcznika, 

opisuje swoje upodobania, uczucia i 

emocje używając prostych struktur, 

używając prostych zwrotów opisuje 

cechy charakteru, 

proponuje, przyjmuje i odrzuca 

propozycje, zachęca używając 

podstawowych zwrotów, 

zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 
polecenia, 

udziela szczegółowych 

informacji na temat wybranego 

filmu detektywistycznego, 

swobodnie i szczegółowo 

opowiada o wydarzeniach z 

przeszłości,  

wyraża szczegółowe opinie, 

uczucia i emocje, pyta o opinie 

innych, 

opisuje swój styl życia podając 
szczegóły i wyjaśnienia, 

szczegółowo opisuje 

zagadnienia związane z 

przestępstwami i 

wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, 

używając poznanych zwrotów 

opisuje swoje upodobania, 

uczucia i emocje, stosuje 

właściwe zwroty, 

podaje szczegóły na temat 

cech charakteru, 
prowadzi i podtrzymuje 

rozmowę, proponuje, 
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przyjmuje i odrzuca 

propozycje, zachęca używając 

poznene zwroty, 

zapisuje i przekazuje ustnie 

informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (e-Panel). 

English Class B1, rozdział 9: Think outside the box 

 

OCENA 

 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

DOSTATECZNA 

 

DOBRA 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

Znajomość środków 

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo ograniczony 

zakres środków językowych w 

znacznym stopniu uniemożliwiający 
realizację poleceń bez pomocy 

nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres 

środków językowych; głównie środki 

językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz 

środków językowych o wysokim 
stopniu pospolitości w wypowiedzi 

występuje kilka precyzyjnych 

sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie 

poznane wyrazy oraz zwroty 

(str. 110 – 125). 

 Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia 

liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie 

zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w 

zadaniach językowych i 

własnych wypowiedziach. 

 1. cechy charakteru 

edukacja 

przedmioty nauczania 

uczenie się 

zajęcia pozalekcyjne 
zdobywanie certyfikatów 

umiejętności i zainteresowania 

uczucia i emocje 

dane personalne 

wymiana uczniowska 

podróżowanie i turystyka 

wydarzenia 

szkoły alternatywne 

czas Present Simple 

kolejność słów w pytaniach 

słowa pytające 
kolokacje z czasownikami take i make 

różnorodne czasy gramatyczne 
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UMIEJĘTNOŚCI Rozumie w tekście czytanym 

pojedyncze słowa: łatwe, krótkie, 

pospolite, internacjonalizmy. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 
Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 

częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

reaguje adekwatnie na zadawane 

pytania, reaguje na polecenia i rozumie 

instrukcje, 

używając prostych zwrotów opisuje 
cechy charakteru, 

opowiada o doświadczeniach z 

przeszłości i teraźniejszości używając 

podstawowych zwrotów, 

udziela podstawowych informacji o 

zmianach w edukacji, opowiada o 

swoich doświadczeniach, 

opowiada o szkole i nauczycielach 

używając prostego słownictwa, 

użwając prostych zwrotów opisuje 

swoje uczucia i emocje, 

nawiązuje kontakty towarzyskie, 
zapisuje i przekazuje ustnie część 

informacji z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów.  

 

Rozumie większość tekstu i 

komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych 

na ocenę dostateczną, ale nie 

spełnia wymagań na ocenę bardzo 

dobrą.  

Zachowuje poprawność językową 

na poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na czytanie i słuchanie, 

wykonuje i wydaje instrukcje i 

polecenia, 

używając poznanych zwrotów 

opisuje cechy charakteru, 
przedstawia siebie i inne osoby 

ze swojego otoczenia, podaje 

szczegóły na ich temat, 

swobodnie i szczegółowo 

opowiada o doświadczeniach z 

przeszłości i teraźniejszości 

używając poznanychych 

zwrotów,  

swobodnie i szczegółowo 

opowiada o szkole i 

nauczycielach, wyraża i 

uzasadnia swoje opinie, 
udziela szczegółowych 

informacji na temat swoich 

uczuć i emocji, 

swobodnie nawiązuje kontakty 

towarzyskie, prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

uzyskuje i przekazuje 

informacje, 

swobodnie prowadzi i 

podtrzymuje rozmowę, 

zapisuje i przekazuje ustnie 
informacje z przeczytanych i 

wysłuchanych tekstów. 

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 9 (e-Panel). 

Uczeń rozwiązuje test końcoworoczny (e-Panel). 
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Klasa VIII 
 

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG ESOKJ – A2+/B1 (w zakresie rozumienia wypowiedzi), KTÓRY JEST MOŻLIWY DO OSIĄGNIĘCIA W WYNIKU REALIZACJI 

PODRĘCZNIKA Język angielski Repetytorium ósmoklasisty 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA 

 

Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na 

realizację działań językowych w wybranych 
aspektach następujących bloków 

tematycznych: 

 

 Człowiek 
 Miejsce zamieszkania 

 Edukacja 
 Praca 

 Życie prywatne 
 Żywienie 

 Zakupy i usługi 
 Podróżowanie i turystyka 

 Kultura 
 Sport 

 Zdrowie 

 Nauka i technika 
 Świat przyrody 

 Życie społeczne 

 

SŁUCHANIE (A2): 
 

Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia i 
najczęściej używane słowa dotyczące  

go osobiście, jego rodziny i 

bezpośredniego otoczenia, potrafi 

zrozumieć główny sens zawarty w 
krótkich, prostych komunikatach i 

ogłoszeniach.  
 

SŁUCHANIE (B1) 
 

Uczeń potrafi zrozumieć główne myśli 
zawarte w jasnej, sformułowanej w 

standardowej odmianie języka 
wypowiedzi na znane mu tematy, 

typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego 

itd. 
Potrafi zrozumieć główne wątki wielu 

programów radiowych i telewizyjnych 
traktujących o sprawach bieżących lub o 

sprawach interesujących go prywatnie 
lub zawodowo – wtedy, kiedy te 

informacje są podawane stosunkowo 
wolno i wyraźnie. 

 
 

CZYTANIE (A2): 
 

Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, 
proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 

przewidywalne informacje w prostych 
tekstach dotyczących życia codziennego, 

takich jak ogłoszenia, reklamy, 
prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. 

Rozumie krótkie, proste listy prywatne. 
 

CZYTANIE (B1): 
 

Uczeń rozumie teksty składające się 
głównie ze słów najczęściej 

występujących, dotyczących życia 
codziennego lub zawodowego. Rozumie 

opisy wydarzeń, uczuć i pragnień 
zawarte w prywatnej korespondencji. 

 

 

MÓWIENIE: 
 

Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem 
wyrażeń i zdań, by w prosty sposób 

opisać swoją rodzinę, innych ludzi, 

warunki życia, swoje wykształcenie. 

 
PISANIE: 

 
Uczeń potrafi pisać krótkie i proste 

notatki lub wiadomości wynikające z 
doraźnych potrzeb. Potrafi napisać 

bardzo prosty list prywatny. 

 

MÓWIENIE:  
 

Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, typowej 
rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej 

wymiany informacji na znane mu tematy. 

Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich 

rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie 
rozumie wystarczająco dużo, by samemu 

podtrzymać rozmowę. 
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Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 

NIEDOSTATECZNA 

OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

OCENA 

CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 
środki językowe 

fonetyka 
ortografia 

 
 

 
 

 
Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 

wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 

elementarnym stopniu 
trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach  

i umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 

etapach. 
 

 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 

podstawowych słów i 
wyrażeń, 

• popełnia liczne błędy w 
ich zapisie i wymowie, 

• zna proste, 
elementarne struktury 

gramatyczne 
wprowadzone przez 

nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 

leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 

zadań. 

Uczeń: 
• zna część 

wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 

• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 

• zna większość 
wprowadzonych struktur 

gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 

leksykalno-
gramatycznych  

w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 

wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 

• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 

• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 

gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 

błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 

wprowadzone słowa i 
wyrażenia, 

• poprawnie je zapisuje i 
wymawia, 

• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 

gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-
gramatyczne, które 

zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który w wysokim 

stopniu opanował wiedzę i 
umiejętności określone 

programem nauczania. * 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

* W świetle 
obowiązujących przepisów 

ocena ucznia ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 

Umiejętności Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 

nauczyciela,  
• w ograniczonym 

stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 

rozumie pojedyncze 

słowa, 

• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 

w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 

czytanie. 
 

Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 

nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 

rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 

nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie. 

Recepcja 

Uczeń: 
• rozumie polecenia 

nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i 
słuchanie, 

• zwykle potrafi 

uzasadnić swoje 

odpowiedzi. 
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Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 

są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, zdania 

pojedyncze, w formie 

pisemnej dwa, trzy 

zdania, 
• uczeń przekazuje i 

uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 
w dużym stopniu 

nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 

zakres słownictwa i 
struktur, 

• uczeń popełnia liczne 

błędy leksykalno-

gramatyczne, które 
mogą zakłócać 

komunikację. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 

są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 

• uczeń przekazuje i 

uzyskuje przynajmniej 

połowę istotnych 
informacji, 

• wypowiedzi ucznia są 
częściowo nielogiczne i 

niespójne, 
• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 

wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 

błędów leksykalno-

gramatycznych, które 

jednak nie zakłócają 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ustne i/lub 

prace pisemne ucznia są 
dość płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje i 

uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 

spójne, 
• uczeń stosuje 

adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 

niezakłócające 

komunikacji, 
• uczeń stosuje 

odpowiednią formę i 
styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi/prace 

pisemne ucznia są 
płynne i mają 

odpowiednią długość, 

• uczeń przekazuje i 

uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 

• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne, 

• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 

• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 

leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 

odpowiednią formę i 

styl. 

przez niego treści 
wynikających z podstawy 

programowej. 
Ustalenie wymagań na 

ocenę celującą należy do 

nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z 
prawem. Jeżeli uczeń 

wykazuje zainteresowanie 
poszerzaniem wiedzy, 

można go za to nagrodzić 
dodatkowo, ale wiedza 

wykraczająca poza 
program nie może być 

elementem koniecznym 
do uzyskania oceny 

celującej – art. 44b ust. 3 

Ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198, 2203 i 2361). 
 

 

 
 

 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 1: CZŁOWIEK 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 4) 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Części ciała 
2. Wygląd zewnętrzny 

3. Ubrania 
4. Styl 

5. Cechy charakteru 
6. Uczucia i emocje 
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7. Czas Present Simple 
8. Czas Present Continuous 

9. Czasowniki wyrażające czynności i stany 
10. Konstrukcje czasownikowe z formą gerund lub bezokolicznikiem 

11. Czasowniki złożone 

12. Przymiotniki z końcówkami -ed i -ing. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 

Uczeń: 
– rozumie większość wypowiedzi i 

tekstów na bazie poznanego 
słownictwa, 

– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

– w większości poprawnie opisuje 
osobę: wygląd zewnętrzny, osobowość 

i charakter, 
– na ogół bezbłędnie wypowiada się na 

temat ubioru i wyglądu, roli 
pierwszego wrażenia i języka ciała, 

– w większość poprawnie wyraża i 
uzasadnia opinię na temat upodobań, 

spędzania czasu wolnego i 
niezwykłych zainteresowań, 

– w większości bezbłędnie opisuje 
swoje uczucia i uczucia innych, 

– na ogół bezbłędnie opisuje emocje 

osób przedstawionych na ilustracjach, 
– na ogół poprawnie rozpoznaje 

kontekst przeczytanych i 

wysłuchanych informacji 

– w większości bezbłędnie pisze do 
przyjaciela/przyjaciółki e-mail z 

elementami opisu osoby, 
uwzględniając przynajmniej połowę 

wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i wypowiedzi w zakresie 
omawianych tematów, 

– bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 

– poprawnie rozpoznaje kontekst 
przeczytanych i wysłuchanych 

informacji, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
• w uporządkowany sposób opisać 

osobę: wygląd zewnętrzny, 
osobowość i charakter, 

• bezbłędnie wypowiedzieć się na 
temat ubioru i wyglądu, roli 

pierwszego wrażenia i języka ciała, 
• bezbłędnie opisać swoje uczucia i 

uczucia innych, 

• poprawnie wyrazić opinię na 
temat upodobań, spędzania czasu 

wolnego i niezwykłych 

zainteresowań, podając przykłady, 

• szczegółowo opisać emocje osób 
przedstawionych na ilustracjach, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

napisać do przyjaciela/przyjaciółki 
spójny e-mail z elementami opisu 

osoby, uwzględniając wszystkie 
wymagane informacje i 

konsekwentnie stosując odpowiedni 
styl. 

 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 2: MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 
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NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  

środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 12). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. Części domu  

2. Meble i wyposażenie 

3. Położenie 

4. Życie na wsi i w mieście 
5. Rodzaje domów 

6. Konstrukcja there is/are 
7. Wyrażenia some/any 

8. Przyimki czasu i miejsca 
9. Przyimki po czasownikach i przymiotnikach 

10. Liczba mnoga rzeczowników 
11. Spójniki 

12. Zakończenia przymiotników 
13. Przymiotniki złożone 

14. Czasowniki złożone 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

Uczeń: 
– rozumie większość wypowiedzi i 

tekstów na bazie poznanego 
słownictwa, 

– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie,  

– na ogół poprawnie opisuje 
pomieszczenia, domy/mieszkania, 

określając położenie przedmiotów i 
mebli, 

– w większości bezbłędnie wyraża 

opinię na temat pomieszczeń i domów 

przedstawionych na ilustracjach i w 
tekstach, 

– w większości poprawnie opisuje swój 
dom i okolicę oraz ulubione 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i wypowiedzi w zakresie 
omawianych tematów, 

– bezbłędnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• w uporządkowany sposób opisać 
pokój, dom/mieszkanie, 

szczegółowo określając położenie 

przedmiotów i mebli, 

• bezbłędnie wyrazić i uzasadnić 
opinię na temat pomieszczeń i 

domów przedstawionych na 
ilustracjach i w tekstach, 
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pomieszczenia w domu i swój pokój, 
mówi o sąsiadach, najbliższej okolicy, 

– na ogół bezbłędnie wypowiada się na 
temat zakwaterowania w niezwykłych 

miejscach, 

– w większości poprawnie opisuje 

obowiązki domowe, które wykonuje, 
– na ogół poprawnie opisuje swoje 

zwyczaje związane z utrzymywaniem 
porządku, 

– w większości bezbłędnie opisuje 
swój wymarzony pokój i przyszły dom 

– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat nietypowych 

domów i miejsc zakwaterowania, 
– na ogół poprawnie prowadzi 

rozmowę dotyczącą wynajmu 

mieszkania, 

– w większości bezbłędnie pisze 
odpowiedź na ogłoszenie, w której 

uzasadnia wybór, przekazuje i 
uzyskuje informacje, uwzględniając 

przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

• szczegółowo opisać swój dom i 
okolicę, ulubione pomieszczenia w 

domu, swój pokój, opowiedzieć o 
sąsiadach, najbliższej okolicy, 

udzielić wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania dodatkowe, 

• bezbłędnie wypowiedzieć się na 
temat zakwaterowania w 

niezwykłych miejscach, 
• poprawnie opisać obowiązki 

domowe, które wykonuje, 
• szczegółowo opisać swoje 

zwyczaje związane z 
utrzymywaniem porządku, 

• szczegółowo opisać swój 
wymarzony pokój i przyszły dom, 

odpowiadając na pytania 

dodatkowe, 

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat nietypowych domów i 

miejsc zakwaterowania, prawidłowo 
reagując na wypowiedzi rozmówcy i 

korzystając z szerokiego zasobu 
słownictwa i zwrotów, 

– bezbłędnie prowadzi rozmowę na 
temat wynajmu mieszkania, 

– pisze spójną odpowiedź na 
ogłoszenie, w której uzasadnia 

wybór, przekazuje i uzyskuje 
informacje, uwzględniając wszystkie 

wymagane informacje i 

konsekwentnie stosuje odpowiedni 
styl. 

 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 3: ŻYCIE PRYWATNE 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 22). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
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błędy. wypowiedziach. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

wypowiedziach. 

1. Rodzina 
2. Etapy życia 

3. Czynności codzienne 

4. Czas wolny 

5. Małżeństwo i związki 
6. Święta i uroczystości 

7. Konflikty i problemy 
8. Czas Past Simple 

9. Czas Present Perfect 
10. Zaimki zwrotne i wzajemne 

11. Rzeczowniki złożone 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

 

Uczeń: 

– rozumie większość wypowiedzi i 
tekstów na bazie poznanego 

słownictwa, 
– w większości poprawnie wyraża 

opinię na temat różnych aspektów 
związanych z relacjami rówieśniczymi i 

byciem z kimś w związku, 
– na ogół poprawnie nazywa obowiązki 

domowe, 
– na ogół poprawnie nazywa czynności 

charakterystyczne dla 

najpopularniejszych świąt i 
uroczystości, 

– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie na temat pożyczania rzeczy, 

– na ogół poprawnie opisuje swoje 
hobby i zainteresowania i udziela 

odpowiedzi na towarzyszące pytania, 
– na ogół poprawnie opisuje serwisy 

społecznościowe i udziela odpowiedzi 
na towarzyszące pytania, 

– zna i potrafi zastosować podstawowe 
wyrażenia w celu złożenia życzeń, 

gratulacji i przeprosin, 
– w większości bezbłędnie pisze do 

kolegi e-mail, w którym przekazuje 
informacje, zaprasza i wyraża radość, 

uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 

– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i wypowiedzi w zakresie 

omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
• bezbłędnie wyrazić i uzasadnić 

opinię na temat różnych aspektów 
związanych z relacjami 

rówieśniczymi i byciem z kimś w 

związku, 
• poprawnie opisać obowiązki 

domowe, 
• szczegółowo opisać swoje hobby 

i zainteresowania i udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi na 

towarzyszące pytania, 
• poprawnie opisać zwyczaje 

towarzyszące najpopularniejszym 
świętom i uroczystościom, 

– prawidłowo reagując na 
wypowiedzi rozmówcy i korzystając z 

szerokiego zasobu słownictwa i 
zwrotów, bierze aktywny udział w 

rozmowie na temat pożyczania 
rzeczy, opisu portali 

społecznościowych, 
– stosuje szeroką gamę zwrotów i 

wyrażeń w celu wyrażenia 
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przeprosin, złożenia życzeń i 
gratulacji, zachowując przy tym 

odpowiedni styl, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

napisać do kolegi spójny e-mail, w 

którym przekazuje informacje, 
zaprasza i wyraża radość, 

uwzględniając wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosując 

odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 4: EDUKACJA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 30). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Przedmioty szkolne 
2. Typy szkół 

3. Miejsca w szkole 

4. Przybory szkolne 
5. Pracownicy szkoły i uczniowie 

6. Oceny i egzaminy 
7. Życie szkolne 

8. Przymiotniki i przysłówki 
9. Stopniowanie przymiotników 

10. Przedimki 
11. Wyrażenia do porównywania: too, enough, as…as 

12. Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym tworzone przy użyciu przedrostków 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  Uczeń: Wykazuje się umiejętnościami na Uczeń: 
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w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

 

– rozumie większość tekstu czytanego 
i wypowiedzi na bazie poznanego 

słownictwa, 
– w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

– na ogół poprawnie opowiada o 

ulubionych, nudnych i trudnych 
przedmiotach szkolnych, 

– na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania o życie szkolne: mundurki 

szkolne, wycieczki, zebrania z 
rodzicami, plan lekcji, 

– na ogół poprawnie opowiada o 
doświadczeniach związanych z nauką 

języków obcych, 
– na ogół bezbłędnie opisuje swój 

pierwszy dzień w szkole,  

– w większości poprawnie opowiada o 

swoich emocjach, 
– zna i na ogół poprawnie stosuje 

zwroty wyrażające reakcje 
emocjonalne, 

– w większości poprawnie prowadzi 
rozmowę telefoniczną, 

– na ogół bezbłędnie tworzy wpis na 
forum klasy, uwzględniając 

przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i wypowiedzi w zakresie 

omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
• szczegółowo opowiedzieć o 

ulubionych, nudnych i trudnych 
przedmiotach szkolnych, 

• bezbłędnie odpowiedzieć na 
pytania o życie szkolne: mundurki 

szkolne, wycieczki, zebrania z 
rodzicami, plan lekcji, 

• opowiedzieć o doświadczeniach 
związanych z nauką języków 

obcych, używając szerokiego 

zakresu słownictwa, 

• bezbłędnie opisać swój pierwszy 
dzień w szkole, odpowiadając na 

pytania dodatkowe, 
• poprawnie opowiedzieć o swoich 

emocjach, 
– zna i swobodnie stosuje 

różnorodne zwroty wyrażające 
reakcje emocjonalne, 

– bezbłędnie prowadzi rozmowę 
telefoniczną, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby poprawnie 

utworzyć wpis na forum klasy, 

uwzględniając wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosując 

odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 5: ŚWIAT PRZYRODY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 40). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 
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błędy. wypowiedziach. wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

wypowiedziach. 

1. Krajobraz 
2. Kierunki świata 

3. Pogoda 

4. Zwierzęta 

5. Części ciała zwierząt 
6. Rośliny 

7. Klęski żywiołowe 
8. Zagrożenia i ochrona środowiska 

9. Czasowniki modalne can/could, may, must/mustn’t i have to 
10. Zwrot zamierzenia  

11. Czas Future Simple 
12. Czas Present Continuous do wyrażania przyszłości 

13. Przymiotniki odrzeczownikowe 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

 

Uczeń: 

– rozumie większość tekstu czytanego 
i usłyszanych wiadomości na bazie 

poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie mówi o 

krajobrazach, które widział i które 
chciałby zobaczyć, najpiękniejszych 

miejscach w Polsce,  

– na ogół poprawnie mówi o pogodzie, 
– na ogół poprawnie wyraża i krótko 

uzasadnia opinię na temat problemu 
niedoboru świeżej wody na świecie, 

– na ogół bierze aktywny udział w 
rozmowie na temat sposobów 

pozyskiwania wody i racjonalnego 
gospodarowania wodą, 

– na ogół poprawnie wypowiada się na 
temat gospodarowania odpadami, 

– zna i przeważnie poprawnie stosuje 
pytania o pozwolenie, nakazy i zakazy, 

– na ogół bezbłędnie tworzy wpis na 
forum ekologicznym, uwzględniając 

przynajmniej połowę wymaganych 
informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 

– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 

zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
• bezbłędnie opowiedzieć o 

krajobrazach, które widział i które 

chciałby zobaczyć, 
najpiękniejszych miejscach w 

Polsce i o aktualnej pogodzie, 
• poprawnie wyraża i 

wyczerpująco uzasadnia opinię na 
temat problemu niedoboru świeżej 

wody na świecie, 
– prawidłowo reagując na 

wypowiedzi rozmówcy i korzystając z 
szerokiego zasobu słownictwa i 

zwrotów, bierze aktywny udział w 
rozmowach na temat sposobów 

pozyskiwania wody i racjonalnego 
gospodarowania wodą oraz 

gospodarowania odpadami, 
– zna i poprawnie stosuje 

różnorodne pytania o pozwolenie, 
nakazy i zakazy, 

– używa szerokiego zakresu 
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słownictwa i struktur, aby poprawnie 
utworzyć wpis na forum 

ekologicznym, uwzględniając 
wszystkie wymagane elementy i 

konsekwentnie stosując odpowiedni 

styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 6: PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

 

DOSTATECZNA 
 

 

DOBRA 
 

 

BARDZO DOBRA 
 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  

środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 48). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. Środki transportu i miejsca 

2. Podróżowanie 
3. Zakwaterowanie 

4. Ekwipunek 
5. Wakacje 

6. Wskazywanie drogi 
7. Dopełniacz saksoński 

8. Zaimki wskazujące, osobowe i dzierżawcze 

9. Formy dzierżawcze rzeczownika 
10. Czas Past Continuous 

11. Czasowniki złożone  

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

 

Uczeń: 

– rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 
– na ogół poprawnie opowiada o 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 

– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 

zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 
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sposobach podróżowania i środkach 
transportu, 

– w większości bezbłędnie opowiada o 
swoich doświadczeniach związanych z 

podróżowaniem oraz różnych 

problemach w trakcie podróży, 

– na ogół bezbłędnie wyraża opinię na 
temat wielkich miast, które zwiedził i 

które chciałby zwiedzić, 
– wybiera jedną z opisanych ofert i na 

ogół bezbłędnie i krótko uzasadnia 
swój wybór, 

– na ogół aktywnie bierze udział w 
rozmowie o atrakcjach turystycznych i 

wymarzonym wakacyjnym celu 
podróży,  

– zna i przeważnie poprawnie stosuje 

podstawowe zwroty (pytania i 

wskazówki) niezbędne do wskazania 
drogi, 

– zna i w większości poprawnie stosuje 
podstawowe zwroty przydatne w 

podróży samolotem i pociągiem, 
– w większości bezbłędnie pisze 

pocztówkę z wakacji, uwzględniając 
przynajmniej połowę wymaganych 

informacji. 

słownictwa i struktur, aby: 
• bezbłędnie opowiedzieć o 

sposobach podróżowania i 
środkach transportu, 

• bezbłędnie opowiedzieć o swoich 

doświadczeniach związanych z 

podróżowaniem oraz różnych 
problemach w trakcie podróży, 

• poprawnie wyrazić opinię na 
temat wielkich miast, które 

zwiedził i które chciałby zwiedzić, 
• wyczerpująco uzasadnić wybór 

jednej z ofert, 
– prawidłowo reagując na 

wypowiedzi rozmówcy i korzystając z 
szerokiego zasobu słownictwa i 

zwrotów, bierze aktywny udział w 

rozmowie o atrakcjach turystycznych 

i wymarzonym wakacyjnym celu 
podróży,  

– zna i poprawnie stosuje 
różnorodne zwroty (pytania i 

wskazówki) niezbędne do wskazania 
drogi, 

– zna i w poprawnie stosuje 
różnorodne zwroty przydatne w 

podróży samolotem i pociągiem, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby poprawnie 
napisać pocztówkę z wakacji, 

uwzględniając  wymagane informa-

cje i stosując odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 7: ŻYWIENIE 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

 

DOBRA 

 

 

BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 58). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 
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1. Żywność i napoje 
2. Ilość i opakowania 

3. Posiłki 
4. Przygotowanie potraw 

5. Zamawianie potraw w restauracji 

6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne 

7. Tryb rozkazujący 
8. Określniki ilości używane z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 

Uczeń: 
– rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa, 

– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

– w większości poprawnie przedstawia 
swoje preferencje żywieniowe i 

opowiada o niespotykanych 
przyzwyczajeniach dotyczących 

odżywiania, 
– na ogół poprawnie wypowiada się na 

temat zdrowego i niezdrowego 
jedzenia, 

– w większości poprawnie opisuje 
potrawy zamawiane w restauracjach i 

opisuje te restauracje, 

– na ogół bezbłędnie, posługując się 
podstawowymi wyrażeniami, ogrywa 

rolę kelnera/gościa w scence, 

– na ogół bezbłędnie tworzy wpis na 

blogu z przepisem na ulubioną 
potrawę, uwzględniając przynajmniej 

połowę wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• przedstawić swoje preferencje 
żywieniowe i opowiedzieć o 

niespotykanych przyzwyczajeniach 
dotyczących odżywiania, 

• poprawnie wypowiedzieć się na 
temat zdrowego i niezdrowego 

jedzenia, 
• poprawnie opisać potrawy 

zamawiane w restauracjach i 

opisać te restauracje, 
– swobodnie i poprawnie, posługując 

się różnorodnymi wyrażeniami, 

ogrywa rolę kelnera/gościa w 

scence, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby poprawnie 
utworzyć wpis na blogu z przepisem 

na ulubioną potrawę, uwzględniając 
wszystkie wymagane informacje i 

konsekwentnie stosując odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 8: ZDROWIE 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

 

DOSTATECZNA 
 

 

DOBRA 
 

 

BARDZO DOBRA 
 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
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EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  
środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 66). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. Kontuzje, choroby i objawy 

2. Narządy wewnętrzne 
3. Służba zdrowia 

4. Leczenie 

5. Zdrowy tryb życia 

6. Uzależnienia 
7. Zdania warunkowe, typ 0, 1, 2 

8. Trybu rozkazujący 
9. Tworzenie przymiotników 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

 

Uczeń: 
– rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  

– w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

– na ogół poprawnie opowiada o 

swoim zdrowiu, kontuzjach, 
chorobach, właściwym zachowaniu w 

przypadku kontuzji/choroby, 
– w większości poprawnie opowiada o 

sposobach leczenia przeziębienia, 
ukąszeniach, alergiach i ich 

symptomach oraz o chodzeniu do 
lekarza, 

– na ogół bezbłędnie relacjonuje 
przebieg swojego/czyjegoś ukąszenia 

przez kleszcza, 

– na ogół poprawnie wyraża i krótko 

uzasadnia opinię na temat medycyny 
alternatywnej, 

– na podstawie informacji 
przedstawionych na zdjęciu na ogół 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
• poprawnie opowiedzieć o swoim 

zdrowiu, kontuzjach, chorobach, 
właściwym zachowaniu w 

przypadku kontuzji/choroby, 
• poprawnie opowiedzieć o 

sposobach leczenia przeziębienia, 
ukąszeniach, alergiach i ich 

symptomach oraz o chodzeniu do 
lekarza, 

• poprawnie zrelacjonować 

przebieg swojego/czyjegoś 

ukąszenia przez kleszcza, 
– poprawnie wyraża i wyczerpująco 

uzasadnia opinię na temat medycyny 
alternatywnej, 
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poprawnie sugeruje, co osoba powinna 
zrobić, żeby poczuć się lepiej, 

– na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe pytania i odpowiedzi 

dotyczące samopoczucia i stanu 

zdrowia, 

– na ogół bezbłędnie pisze do 
kolegi/koleżanki e-mail, w którym 

wyraża zaniepokojenie i radzi, 
uwzględniając przynajmniej połowę 

wymaganych informacji. 

– na podstawie informacji 
przedstawionych na zdjęciu 

poprawnie i wyczerpująco sugeruje, 
co osoba powinna zrobić, żeby 

poczuć się lepiej, 

– poprawnie stosuje różnorodne 

pytania i odpowiedzi dotyczące 
samopoczucia i stanu zdrowia, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

napisać do kolegi/koleżanki spójny 
e-mail, w którym wyraża 

zaniepokojenie i radzi, uwzględniając 
wszystkie wymagane elementy i 

konsekwentnie stosując odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 9: NAUKA I TECHNIKA 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

 

DOSTATECZNA 
 

 

DOBRA 
 

 

BARDZO DOBRA 
 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  
środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 76). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Technika 
2. Komputery 

3. Dziedziny nauki i naukowcy 
4. Nauki ścisłe i przyrodnicze 

5. Telefon komórkowy 
6. Praca naukowca 

7. Strona bierna w czasach Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple i z czasownikami modalnymi 
8. Rzeczowniki odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  
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Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

 

Uczeń: 
– rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  

– w większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie, 

– na ogół poprawnie definiuje 
podstawowe pojęcia z zakresu tematu, 

– w większości poprawnie opowiada o 
użytkowaniu sprzętu elektronicznego, 

który posiada, 
– na ogół bezbłędnie opisuje swoje 

zwyczaje związane z korzystaniem z 
internetu, telefonu komórkowego i 

aplikacji, 
– w większości poprawnie opowiada o 

popularnych wynalazkach, które 

ułatwiły życie codzienne, 

– w większości poprawnie opisuje 
zachowania służące bezpiecznemu 

korzystaniu z internetu, 
– na ogół poprawnie stosuje 

podstawowe wyrażenia w celu 
wyrażenia prośby, podziękowania i 

zaoferowania pomocy, 
– na ogół bezbłędnie pisze do 

kolegi/koleżanki wiadomość, w której 
opisuje problem i przeprasza, 

uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie zdefiniować pojęcia z 
zakresu tematu nauka i technika, 

• poprawnie opowiedzieć o 
użytkowaniu sprzętu 

elektronicznego, który posiada, 
• bezbłędnie opisać swoje 

zwyczaje związane z korzystaniem 
z internetu, telefonu komórkowego 

i aplikacji, 

• poprawnie opowiedzieć o 

popularnych wynalazkach, które 
ułatwiły życie codzienne, 

wyczerpująco uzasadniając, 
• poprawnie opisać zachowania 

służące bezpiecznemu korzystaniu 
z internetu, podając przykłady, 

– poprawnie stosuje różnorodne 
wyrażenia w celu wyrażenia prośby, 

podziękowania i zaoferowania 
pomocy, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

napisać do kolegi/koleżanki spójną 

wiadomość, w której opisuje problem 
i przeprasza, uwzględniając 

wszystkie wymagane elementy i 
konsekwentnie stosując odpowiedni 

styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISYU, ROZDZIAŁ 10: SPORT 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 84). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje Częściowo poprawnie stosuje W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane 
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poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Dyscypliny sportowe 

2. Sporty ekstremalne 

3. Sprzęt sportowy 
4. Ludzie w sporcie 

5. Miejsca uprawiania sportu 
6. Współzawodnictwo 

7. Liczebniki główne i porządkowe 
8. Czas Past Perfect 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 

Uczeń: 
– rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa, 

– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

– na ogół poprawnie mówi o 
ulubionych dyscyplinach sportowych, 

sportach, które uprawia, chciałby 
uprawiać i lubi oglądać/chciałby 

obejrzeć, zawodach, w których brał 
udział oraz sprzęcie sportowym, który 

chciałby dostać, 

– na ogół poprawnie opisuje sporty 
niekonwencjonalne, 

– w większości poprawnie opisuje, co 
robi, aby utrzymać dobrą formę, 

– na ogół poprawnie opisuje swoje 
doświadczenia związane z 

kibicowaniem, 
– stosuje podstawowe wyrażenia w 

celu zaproponowania aktywności i 
zareagowania na propozycje, 

– na ogół bezbłędnie pisze do 
kolegi/koleżanki e-mail, w którym 

opisuje wydarzenie sportowe, 
uwzględniając przynajmniej połowę 

wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• bezbłędnie opowiedzieć o 
ulubionych dyscyplinach 

sportowych, sportach, które 
uprawia, chciałby uprawiać i lubi 

oglądać/chciałby obejrzeć, 

zawodach, w których brał udział 
oraz sprzęcie sportowym, który 

chciałby dostać, 
• poprawnie opisuje sporty 

niekonwencjonalne, 
• poprawnie opisuje, co robi, aby 

utrzymać dobrą formę, 
• poprawnie opisuje swoje 

doświadczenia związane z 
kibicowaniem, odwołując się do 

licznych przykładów, 
– stosuje szeroki zakres wyrażeń w 

celu zaproponowania aktywności i 
zareagowania na propozycje, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

napisać do kolegi/koleżanki e-mail, 
w którym opisuje wydarzenie 

sportowe, uwzględniając wszystkie 
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wymagane elementy i 
konsekwentnie stosując odpowiedni 

styl. 
 

 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 11: PRACA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 94). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Zawody 
2. Miejsca pracy 

3. Wynagrodzenie 
4. Ludzie w pracy 

5. Aspekty w pracy 
6. Poszukiwanie pracy 

7. Pytania pośrednie 
8. Mowa zależna 

9. Słowotwórstwo: tworzenie nazw zawodów 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 
trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 
wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  
w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 

 

Uczeń: 
– rozumie większość tekstu czytanego 

na bazie poznanego słownictwa, 
– w większości poprawnie opowiada o 

podstawowych aspektach zatrudnienia 

i zawodach, które chciałby 

wykonywać, 
– w większości poprawnie komentuje 

przeczytane informacje na temat 
pracy, kariery i zarabiania pieniędzy, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie opowiedzieć o 
podstawowych aspektach 
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– na ogół poprawnie podaje przykłady 
pytań, które zadałby w czasie 

rozmowy kwalifikacyjnej i w 
większości poprawnie odgrywa scenkę 

rozmowy kwalifikacyjnej, 

– na ogół poprawnie wymienia 

podstawowe cechy, którymi powinien 
wyróżniać się projektant aplikacji i 

programów komputerowych, 
– na ogół poprawnie komentuje 

podział rynku pracy na zawody dla 
kobiet i mężczyzn, 

– na ogół poprawnie stosuje 
podstawowe wyrażenia w celu 

zapytania o i opisania planów i 
marzeń, 

– w większości bezbłędnie tworzy wpis 

na blogu o wymarzonym zawodzie, 

uwzględniając przynajmniej połowę 
wymaganych informacji. 

 

zatrudnienia i zawodach, które 
chciałby wykonywać, 

• poprawnie skomentować 
przeczytane informacje na temat 

pracy, kariery i zarabiania 

pieniędzy, 

• poprawnie wymienić podstawowe 
cechy, którymi powinien wyróżniać 

się projektant aplikacji i 
programów komputerowych, 

– podaje szeroki wachlarz pytań, 
które zadałby w czasie rozmowy 

kwalifikacyjnej, 
– poprawnie odgrywa scenkę 

rozmowy kwalifikacyjnej, 
– poprawnie stosuje różnorodne 

wyrażenia w celu zapytania o plany i 

opisania planów i marzeń, 

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat podziału rynku pracy na 

zawody dla kobiet i mężczyzn, 
prawidłowo reagując na wypowiedzi 

rozmówcy i korzystając z szerokiego 
zasobu słownictwa i zwrotów, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

utworzyć spójny wpis na blogu o 
wymarzonym zawodzie, 

uwzględniając wszystkie wymagane 
informacje i konsekwentnie stosując 

odpowiedni styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 12: ZAKUPY I USŁUGI 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 

 

 

DOSTATECZNA 

 

 

DOBRA 

 

 

BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  
środków  

językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 
językowych w znacznym stopniu 

uniemożliwiający realizację poleceń bez 
pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 
środki językowe o wysokim stopniu 

pospolitości i dotyczące bezpośrednio 
jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 
językowych o wysokim stopniu 

pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 102). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych. Popełnia liczne 
błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  

w zadaniach językowych i własnych 
wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 

komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 

językowych i własnych 
wypowiedziach. 

1. Rodzaje sklepów  
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2. Towary 
3. Kupowanie ubrań 

4. Pieniądze 
5. Składanie reklamacji 

6. Usługi 

7. Reklama 

8. Zaimki one/ones, other, another 
9. Zdania z dwoma dopełnieniami 

10. Pytania szczegółowe w różnych czasach 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

 

Uczeń: 

– rozumie większość tekstu czytanego 
i komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie mówi o 

swoich ulubionych sklepach i centrach 
handlowych, doświadczeniach 

związanych korzystaniem z promocji i 
wyjątkowo korzystnych ofert, 

uzależnieniu od zakupów, 
– na ogół poprawnie radzi, z jakich 

usług skorzystać w celu rozwiązania 
przedstawionego problemu, 

– na ogół poprawnie, stosując 
podstawowe wyrażenia do 

zaprezentowania opinii, komentuje 

rolę sprzedawców w sklepach, 
– na ogół poprawnie wyraża opinię na 

temat opisanej aplikacji związanej z 

bezobsługowym robieniem zakupów, 

– w większości poprawnie opisuje 
swoje zwyczaje związane z zakupami, 

– w większości poprawnie przedstawia 
zalety i wady zakupów w sklepach i w 

internecie, i na ogół poprawnie wyraża 
swoje preferencje, krótko 

uzasadniając swój wybór, 
– w większości bezbłędnie pisze do 

kolegi/koleżanki e-mail z prośbą o 
pomoc w wyborze odtwarzacza MP3, 

uwzględniając przynajmniej połowę 

wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 

– rozumie szczegółowo teksty 
czytane i komunikaty słowne w 

zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby: 
• poprawnie opowiedzieć o swoich 

ulubionych sklepach i centrach 
handlowych, doświadczeniach 

związanych korzystaniem z 
promocji i wyjątkowo korzystnych 

ofert, uzależnieniu od zakupów, 
• poprawnie doradzić, z jakich 

usług skorzystać w celu 

rozwiązania przedstawionego 
problemu, 

• poprawnie, stosując różnorodne 

wyrażenia do zaprezentowania 

opinii, skomentować rolę 
sprzedawców w sklepach, 

– bierze aktywny udział w rozmowie 
na temat opisanej aplikacji związanej 

z bezobsługowym robieniem 
zakupów, wyczerpująco 

argumentując, 
– poprawnie opisuje swoje zwyczaje 

związane z zakupami, odwołując się 
do licznych przykładów, 

– poprawnie przedstawia zalety i 

wady zakupów w sklepach i w 

internecie, i poprawnie wyraża swoje 
preferencje, wyczerpująco 

uzasadniając swój wybór, 
– używa szerokiego zakresu 
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słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 
napisać do kolegi/koleżanki spójny 

e-mail z prośbą o pomoc w wyborze 
odtwarzacza MP3, uwzględniając 

wszystkie wymagane informacje i 

konsekwentnie stosując odpowiedni 

styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 13: KULTURA 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 

znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 

ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 

zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 

wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 

wyrazy oraz zwroty (str. 112). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Pojęcia ogólne 
2. Muzyka 

3. Literatura 
4. Sztuki plastyczne 

5. Teatr 
6. Film 

7. Środki masowego przekazu 

8. Zdania przydawkowe 
9. Zdania okolicznikowe celu 

10. Zaimki zaczynające się od some-, any-, no-, every- 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 

słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie. Zadania na 
rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 

słuchanych słowa o wysokim stopniu 
pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 

słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 

komunikaty słowne w zakresie 
omawianych tematów. Poprawnie 

rozwiązuje zadania na czytanie i 
słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się  

w stopniu minimalnym umiejętnościami 

na ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

 

Uczeń: 

– rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 

poznanego słownictwa,  
– w większości poprawnie mówi o 

ulubionych książkach, czasopismach, 
rodzajach muzyki, wykonawcach oraz 

Wykazuje się umiejętnościami na 

wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową na 

poziomie umożliwiającym dobrą 
komunikację. 

Uczeń: 

– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 

zakresie omawianych tematów, 
– poprawnie rozwiązuje zadania na 

czytanie i słuchanie, 
– używa szerokiego zakresu 



145 

fikcyjnych postaciach z książki/filmu, 
– w większości poprawnie wyraża i 

krótko uzasadnia opinię na temat 
obrazów przedstawionych na 

ilustracjach, 

– na ogół aktywnie bierze udział w 

rozmowie na temat inspirujących 
dziedzin kultury, 

– na ogół poprawnie stosuje wyrażenia 
i zwroty w celu zapytania o opinię, 

wyrażenia opinii, zgadzaniu i 
niezgadzaniu się z opinią, 

– na ogół bezbłędnie tworzy wpis na 
blogu dotyczący ostatnio obejrzanego 

filmu, uwzględniając przynajmniej 
połowę wymaganych informacji. 

słownictwa i struktur, aby: 
• poprawnie opowiedzieć o 

ulubionych książkach, 
czasopismach, rodzajach muzyki, 

wykonawcach oraz fikcyjnych 

postaciach z książki/filmu, 

• poprawnie wyrazić i 
wyczerpująco uzasadnić opinię na 

temat obrazów przedstawionych 
na ilustracjach, 

– aktywnie bierze udział w rozmowie 
na temat inspirujących dziedzin 

kultury, 
– poprawnie stosuje wyrażenia i 

zwroty w celu zapytania o opinię, 
wyrażenia opinii, zgadzaniu i 

niezgadzaniu się z opinią, 

– używa szerokiego zakresu 

słownictwa i struktur, aby utworzyć 
wpis na blogu dotyczący ostatnio 

obejrzanego filmu, uwzględniając 
wszystkie wymagane informacje i 

konsekwentnie stosując odpowiedni 
styl. 

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY, ROZDZIAŁ 14: ŻYCIE SPOŁECZNE 

 

OCENA 

 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

 

DOSTATECZNA 
 

 

DOBRA 
 

 

BARDZO DOBRA 
 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  

środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje bardzo 
ograniczony zakres środków 

językowych w znacznym stopniu 
uniemożliwiający realizację poleceń bez 

pomocy nauczyciela lub kolegów. 

Uczeń zna i stosuje ograniczony 
zakres środków językowych, głównie 

środki językowe o wysokim stopniu 
pospolitości i dotyczące bezpośrednio 

jego osoby. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów, oprócz środków 

językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 

precyzyjnych sformułowań. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 120). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych. Popełnia liczne 

błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 

poznane struktury gramatyczne  
w zadaniach językowych i własnych 

wypowiedziach. Błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane 

struktury gramatyczne w zadaniach 
językowych i własnych 

wypowiedziach. 

1. Struktura państwa i urzędy 
2. Problemy społeczne 

3. Przestępcy i przestępstwa 
4. Prawo i ściganie przestępstw 

5. Pomoc społeczna 
6. Zdania czasowe 

7. Czasowniki złożone 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 

Rozumie w tekście czytanym pojedyncze 
słowa: łatwe, krótkie, pospolite. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie. Zadania na 

rozumienie ze słuchu sprawiają mu 

trudność. 

Rozumie w tekstach czytanych i 
słuchanych słowa o wysokim stopniu 

pospolitości, łatwości, wybrane zdania. 
Częściowo poprawnie rozwiązuje 

zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie większość tekstu i komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie. 

Rozumie szczegółowo teksty i 
komunikaty słowne w zakresie 

omawianych tematów. Poprawnie 
rozwiązuje zadania na czytanie i 

słuchanie: prawda/fałsz, dobieranie, 

wielokrotny wybór.  

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 

ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 

innych osób. 
 

Uczeń: 
 – rozumie większość tekstu czytanego 

i komunikatów słownych na bazie 
poznanego słownictwa,  

– w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie i słuchanie, 

– na ogół poprawnie opowiada o 
przestępstwach, które wydarzyły się w 

jego okolicy/mieście, 
– w większości poprawnie opisuje 

podstawowe elementy struktury 

państwa polskiego, 

– w większości poprawnie wyraża 
swoją opinię na temat kar i 

respektowania prawa, 
– na ogół bierze aktywny udział w 

rozmowie na temat możliwości 
zamieszkania na innej planecie, 

– na ogół poprawnie opisuje 
najbardziej powszechne uzależnienia i 

przestępstwa, powody popełniania 
przestępstw i występowania 

uzależnień, 
– na ogół poprawnie wyraża opinię i 

krótko uzasadnia ideę wolontariatu i 

akcji charytatywnej przedstawionej w 
nagraniu, 

– na ogół poprawnie stosuje 

podstawowe zwroty w celu udzielenia 

rady i poproszenia o radę, 
– w większości bezbłędnie pisze 

zaproszenie na imprezę charytatywną, 
uwzględniając przynajmniej połowę 

wymaganych informacji. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  

Zachowuje poprawność językową na 
poziomie umożliwiającym dobrą 

komunikację. 

Uczeń: 
– rozumie szczegółowo teksty 

czytane i komunikaty słowne w 
zakresie omawianych tematów, 

– poprawnie rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby: 

• poprawnie opowiedzieć o 
przestępstwach, które wydarzyły 

się w jego okolicy/mieście, 

• poprawnie opisać podstawowe 

elementy struktury państwa 
polskiego, 

• poprawnie wyrazić swoją opinię 
na temat kar i respektowania 

prawa, 
– bierze aktywny udział w rozmowie 

na temat możliwości zamieszkania 
na innej planecie, wyczerpująco 

argumentując, 
– poprawnie opisuje najbardziej 

powszechne uzależnienia i 
przestępstwa, powody popełniania 

przestępstw i występowania 

uzależnień, 
– poprawnie wyraża opinię i 

wyczerpująco uzasadnia ideę 

wolontariatu i akcji charytatywnej 

przedstawionej w nagraniu, 
– poprawnie stosuje różnorodne 

zwroty w celu udzielenia rady i 
poproszenia o radę, 

– używa szerokiego zakresu 
słownictwa i struktur, aby bezbłędnie 

napisać zaproszenie na imprezę 
charytatywną, uwzględniając 

wszystkie wymagane elementy i 
konsekwentnie stosując odpowiedni 

styl. 

 

Język niemiecki 
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Zasady oceniania: 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia i obejmują wiedzę i umiejętności ucznia obowiązujące  w danym semestrze nauki. 

2. Prace klasowe, kartkówki, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

3. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ja w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

4. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonych prac.  

5. Uczniowie nieobecni na pracach klasowych są zobowiązani do napisania ich na konsultacjach w ciągu dwóch tygodni.  

6. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 

7. Uczeń, który nie poprawił oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z pracy klasowej w terminie obowiązującym traci prawo do poprawiania. 

8. Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatniego tematu. 

9. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

10. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową lub kartkówkę uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje 

samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu stanowi możliwość wystawienia oceny niedostatecznej. 

11. Prace klasowe, wypowiedzi ustne, dodatkowe zdania i prace domowe są ocenianie w skali sześciostopniowej, a kartkówki w skali pięciostopniowej. 

12. W przypadku drugiego braku pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę cząstkową (5 lub 6) także za aktywne uczęszczanie na kółko języka niemieckiego i aktywny udział w lekcjach. 

14. Uczeń ma prawo raz jeden w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych i kartkówek). 

15. Nauczyciel przechowuje wszystkie prace klasowe uczniów i udostępnia je do wglądu rodzicom na zebraniach.  

16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych, ponieważ wymagania na poszczególne stopnie  były podane na 

lekcji organizacyjnej. 

17. Uczeń może poprawić test ale tylko w przypadku, gdy otrzymał z niego ocenę niedostateczną w pierwszym terminie (pisząc z klasą). Taka poprawa 

może się odbyć w terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania wyników prac.  

18. Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcje zeszyt, podręcznik i książkę ćwiczeń, które są niezbędne, aby brać udział w lekcji i wykonywać polecenia 

nauczyciela. Uczeń nie stosujący się do tego obowiązku będzie karany ocenami niedostatecznymi w przypadku trzykrotnego braku wymaganych przyborów 

szkolnych. 

19. Przed każdym nowym rozdziałem nauczyciel podaje zagadnienia na poszczególne oceny. 

20. Po przerobionych i zawartych treściach programowych w nauczaniu języka niemieckiego  częściach materiału przewidziane jest badanie umiejętności 

ucznia w zakresie sprawności językowych: słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem.  

21. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym 

semestrze. 

22. Przy wystawianiu ocen na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę ich wagę. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje 

hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w semestrze. Nie są te oceny średnią arytmetyczną 

ocen cząstkowych. Największą wagę mają stopnie z prac pisemnych – testów (obejmujących dział lub większą partię materiału), sprawdzianów z bieżącego 

materiału oraz praktycznych umiejętności językowych (mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem). Przy ustalaniu oceny 

semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia, a także udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który osiąga liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych lub aktywnie i systematycznie 

uczestniczy w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

23. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej. 
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24. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

 

Klasa VII- kurs dla początkujących, poziom II.2 

 

stopień celujący: 

sprawności: 

 

rozumienie ze słuchu 

 

 

mówienie 

 

czytanie i rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

rozumie wypowiedzi w różnych 

warunkach odbioru (z dodatkowymi 

odgłosami); 

rozumie szczegółowo usłyszany tekst/ 

potrafi podać wszystkie informacje; 

potrafi dokończyć zasłyszaną sytuację, 

wypowiedź; 

reaguje niewerbalnie i werbalnie na 

dłuższe wypowiedzi nauczyciela/ 

ucznia,  

uczeń 

udziela rad, stosując czasowniki 

modalne; 

wyraża prośbę, intencję, zadowolenie/ 

niezadowolenie; 

opisuje obrazek, stosując poznane 

słownictwo; 

odpowiada szczegółowo na pytania; 

reaguje na czyjąś wypowiedź, zadając 

dodatkowe pytania, komentując; 

uczeń 

objaśnia piktogramy, tytuły, napisy 

ułatwiające mu orientację w 

środowisku; 

odtwarza informacje zawarte w 

diagramach, zestawieniach; 

potrafi uporządkować rozcięty dialog, 

tekst, historyjkę obrazkową; 

rozumie ogólny sens tekstu z lukami i 

potrafi uzupełnić brakujące wyrazy i 

wyrażenia; 

uczeń 

potrafi napisać krótki tekst; 

sporządza krótką notatkę; 

opisuje krajobraz za pomocą 

znanego mu słownictwa; 

buduje rozmowę telefoniczną; 

układa jadłospis; 

poprawia swoje błędy/ błędy 

kolegów; 

stopień bardzo dobry: 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie i rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

odpowiada na pytania do 

wysłuchanego tekstu; 

rozumie szczegółowo krótki 

zasłyszany tekst, potrafi podać żądane 

informacje; 

rozumie sens wypowiedzi w różnych 

warunkach odbioru; 

uzupełnia brakujące słowa do 

zasłyszanego tekstu (uzupełnia luki); 

potrafi dokończyć przerwaną 

wypowiedź; 

uczeń 

uczestniczy w dialogu na podany 

temat; 

formułuje krótkie wypowiedzi, 

stawia hipotezy dotyczące 

zakończenia historyjki; 

rozwija historyjkę obrazkową np. w 

czasie Perfekt; 

wyraża przynależność; 

samodzielnie konstruuje mini dialogi 

dot. dnia codziennego; 

odpowiada na pytania, stosując 

poznane struktury, słownictwo; 

uczeń 

rozumie ogólny sens dłuższego tekstu, 

rozumie dłuższy tekst o bliskiej mu 

tematyce i potrafi selektywnie wybrać 

pożądane informacje; 

rozumie teksty użytkowe; 

udziela szczegółowych informacji do 

krótkiego tekstu o znanej tematyce; 

potrafi wyłonić we własnym tekście 

błędy i je skorygować; 

uczeń 

prawidłowo stosuje zasady 

ortografii w produkowanych 

przez siebie krótkich tekstach; 

umie napisać krótki list, kartkę z 

pozdrowieniami; 

umie wypełnić prosty formularz; 

sporządza krótką notatkę z lekcji; 

stopień dobry: 

 mówienie czytanie i rozumienie tekstu czytanego pisanie 
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rozumienie ze słuchu 

 

uczeń 

zakreśla odpowiedzi do zasłyszanego 

tekstu (r/f;ja/nein); 

porządkuje obrazki zgodnie z 

informacjami zasłyszanymi w tekście; 

wykonuje czynności zgodnie z 

poleceniem/ wypowiedzią; 

 

 

uczeń 

inicjuje i podtrzymuje prostą rozmowę 

wg poznanych struktur – prowadzi 

dialog; 

formułuje wypowiedzi wyrażające 

aprobatę/ dezaprobatę; 

odpowiada na pytania nauczyciela w 

zakresie znanej mu tematyki 

odgrywa wg schematu powierzone mu 

role, 

wyraża zadowolenie i niezadowolenie; 

uczeń 

rozumie dłuższe fragmenty tekstu z 

życia codziennego i umie wyłonić z 

niego najważniejsze informacje; 

rozumie selektywnie teksty użytkowe; 

porządkuje fragmenty tekstu w jedną 

całość; 

 

uczeń 

uzupełnia luki wyrazami z tekstu; 

potrafi napisać krótką historyjkę na 

podstawie obrazków; 

opisuje obrazki za pomocą 

podanego słownictwa; 

formułuje krótkie teksty o 

tematyce życia codziennego; 

stopień dostateczny: 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie i rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń  

odtwarza zasłyszane słowa, zdania; 

rozumie proste wypowiedzi 

rodzimych użytkowników języka, 

dotyczące sytuacji życia codziennego; 

opowiada na W-Fragen do 

zasłyszanego tekstu; 

 

 

uczeń 

potrafi zdobywać informacje i udzielać 

informacji w typowych sytuacjach dnia 

codziennego; 

opowiada krótką historyjkę za pomocą 

podanych struktur; 

uczeń 

potrafi dopasować fragmenty krótkiego 

tekstu do obrazków; 

rozumie ogólny sens tekstu z lukami o 

znanej mu tematyce i potrafi uzupełnić 

brakujące wyrazy; 

potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki; 

uczeń 

prawidłowo stosuje zasady 

ortografii w krótkich zdaniach, 

pytaniach i odpowiedziach; 

opisuje zdjęcia, obrazki zdaniami 

z tekstu lub za pomocą podanego 

słownictwa; 

formułuje krótkie teksty typu: 

dialog, list wg wzoru/ schematu; 

stopień dopuszczający: 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie i rozumienia tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

rozumnie proste, 

nieskomplikowane wypowiedzi 

kierowane bezpośrednio do niego 

powoli i wyraźnie przez 

nauczyciela/ ucznia; 

rozumie ogólny sens prostych 

sytuacji komunikacyjnych; 

 

uczeń 

zna zasadę fonetyki, prawidłowo 

wypowiada znane mu słowa; 

potrafi opisać obrazek za pomocą 

podanego słownictwa/ pytań; 

potrafi zadawać proste pytania i 

udzielać prostych odpowiedzi; 

buduje dialogi na podstawie diagramu, 

listy wypowiedzi, schematu; 

uczeń 

rozumie globalny sens prostych 

adaptowanych tekstów, podkreśla 

najważniejsze słowa; 

poprawnie czyta krótkie teksty, dialogi 

o znanej mu tematyce; 

uczeń 

prawidłowo odpisuje słowa, zdania; 

odpowiada na zawarte w ćwiczeniach 

polecenia; 

zapisuje zdania z rozsypanki; 

prawidłowo odwzorowuje wyrazy, a 

następnie wpisuje je w krzyżówki, 

luki; 

stopień niedostateczny: 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie i rozumienia tekstu czytanego pisanie 
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uczeń 

nie rozumie ogólnego sensu 

prostych sytuacji 

komunikacyjnych; 

nie rozumie prostych wypowiedzi 

kierowanych do niego powoli i 

wyraźnie przez nauczyciela i 

ucznia; 

 

uczeń 

nie potrafi zadawać prostych pytań i 

udzielać prostych odpowiedzi; 

nie zna zasad fonetyki i nieprawidłowo 

wypowiada znane mu słowa; 

nie potrafi zainicjować i podtrzymać 

prostej rozmowy w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu z rozmówcą; 

uczeń 

nie rozumie podstawowych napisów i 

ogłoszeń ułatwiających orientację w 

środowisku; 

nie rozumie ogólnego sensu prostych 

adaptowanych tekstów; 

nie potrafi odnaleźć w tekście 

najważniejszych  słówek; 

uczeń 

nie dostrzega różnic między 

fonetyczną a graficzna formą wyrazu; 

błędnie odpisuje krótki tekst; 

nie potrafi odpowiedzieć na zawarte 

w ćwiczeniach polecenia (pisanie 

odtwórcze); 

 

Klasa VIII – poziom początkujący II.2 

 

sprawności: 

stopień celujący  

rozumienie ze 

słuchu 
mówienie czytanie; rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

reaguje zgodnie 

z zawartą w 

wypowiedzi 

sugestią; 

potrafi 

opowiedzieć 

zasłyszaną 

sytuację; 

bezbłędnie 

wykonuje 

polecenia 

zawarte w 

podręczniku; 

podtrzymuje 

rozmowę z 

nauczycielem/ 

uczniem; 

potrafi 

sporządzić 

krótką notatkę 

uczeń 

wyraża sąd, zdanie, opinię i uzasadnia 

własnymi słowami; 

formułuje dłuższe wypowiedzi, np.: 

streszcza usłyszany bądź przeczytany 

tekst, zdarzenie; 

prowadzi krótkie wywiady; 

samodzielnie buduje dialog, zgodnie z 

intencją/ tematem; 

uczeń 

rozwiązuje zadania typu Multiple - 

choice; 

odpowiada szczegółowo, całymi 

zdaniami na pytania do tekstu; 

streszcza, zdarzenia w przeczytanym 

tekście wykorzystując zawarte w nim 

słownictwo/ struktury; 

 

uczeń 

redaguje krótkie wywiady; 

pisze zaproszenia;  

streszcza przeczytany tekst; 

redaguje teksty dłuższe z 

niewielką ilością błędów 

gramatycznych, stylistycznych i 

interpunkcyjnych; 
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na podstawie 

usłyszanego 

tekstu; 

stopień bardzo dobry 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie; rozumienie tekstu czytanego; pisanie 

uczeń  

rozumie szczegółowo wysłuchany 

dłuższy tekst oryginalny; potrafi podać 

wszystkie informacje; 

zakreśla wysłuchaną informację w 

teście wyboru (Multiple - choice); 

potrafi opowiedzieć zasłyszaną 

sytuację ; 

 

uczeń 

wyraża swoje opinie myśli na dany 

temat, swobodnie używając znanych 

mu struktur, słownictwa; 

odgrywa przypisaną mu rolę; 

stosuje w wypowiedziach nowe 

słownictwo z całkowitą poprawnością 

fonetyczną; 

uczeń 

wypisuje w punktach najważniejsze 

informacje z tekstu; 

porównuje teksty; 

zaznacza jedną właściwą informację 

zawartą w czytanym dłuższym tekście-

(Multiple - choice); 

wyszukuje w tekście synonimy 

podanych wyrazów w ćwiczeniu; 

uczeń 

formułuje dłuższe zróżnicowane 

teksty, wyrażając własną opinię, 

pogląd, zdanie na podany temat; 

opisuje sytuację własnymi 

słowami; 

formułuje dłuższe teksty o znanej 

mu tematyce z niewielką ilością 

błędów nie zakłócających 

komunikacji; 

stopień dobry 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie; rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

wyszukuje zdania zgodnie z treścią 

wysłuchanej wypowiedzi; 

uzupełnia luki krótkiego tekstu całym 

zdaniem; 

potrafi dokończyć przerywaną 

wypowiedź; 

potrafi podać szczegółowe informacje 

do wysłuchanego tekstu; 

uczeń 

odpowiada na pytania stosując 

różnorodne struktury; 

opisuje wygląd, cechy osób, 

przedmiotów; 

wyraża krótkie opinie o innych; 

potrafi dokonać zakupu, np. biletu, 

odzieży; 

inicjuje rozmowę i prowadzi ją 

zgodnie z intencją; 

uczeń 

rozumie dłuższy tekst i odpowiada na 

pytania do tekstu; 

potrafi nazwać problemy młodzieży; 

uzupełnia rozpoczęte zdania o 

informację w czytanym tekście; 

uczeń 

potrafi napisać list wg instrukcji/ 

polecenia; 

tworzy dłuższe teksty typu: 

opowiadanie na podany temat; 

opisuje sytuację, posługując się 

podanym słownictwem; 

uzupełnia luki w tekście 

gramatyczno- leksykalnym; 

opisuje obrazki własnymi 

słowami; 

stopień dostateczny 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie; rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

reaguje na polecenia zawarte w 

słuchanym tekście;  

potrafi uszeregować obrazki, słowa, 

sytuacje do wysłuchanego tekstu; 

uzupełnia luki w tekście zasłyszanymi 

uczeń 

rozróżnia podstawowe zwroty 

wyrażające np. sympatię / antypatię, 

formy spędzania wolnego czasu, itp. 

rozróżnia podstawowe zwroty 

używane w dyskusji; 

uczeń 

rozumie ogólny sens dłuższego tekstu 

przy pobieżnym czytaniu; 

uzupełnia tabelę o informacje zawarte 

w czytanym tekście; 

łączy obrazki, zdjęcia, ilustracje z 

uczeń 

tworzy krótkie teksty w obrębie 

znanego mu słownictwa; 

tworzy zakończenie historyjki 

obrazkowej, wysłuchanego 

tekstu, opowiadania, posługując 
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wyrazami; 

identyfikuje osoby na podstawie ich 

opisu; 

rozumie krótki tekst selektywnie 

podając żądane informacje; 

rozumie ogólny sens dłuższej 

wypowiedzi; 

 

wyraża swoje upodobania; 

prawidłowo wypowiada nowo 

poznane słowo;  

treścią czytanego tekstu; 

rozumie teksty o znanej mu tematyce i 

potrafi podać ogólne informacje; 

się podanym słownictwem; 

uzupełnia luki w tekście, artykule 

zgodnie z treścią / poleceniem; 

 

stopień dopuszczający 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie; rozumienie tekstu czytanego; pisanie 

uczeń 

rozumie proste wypowiedzi 

nauczyciela, kolegi i rodzimych 

użytkowników języka; 

reaguje na polecenia nauczyciela, 

wykonuje je zgodnie z instrukcją; 

prawidłowo szereguje obrazki do 

zasłyszanego tekstu; 

zaznacza odpowiedzi „prawda / fałsz” 

itp.; 

odpowiada na W-Fragen; 

 

uczeń: 

reaguje pełnymi zdaniami na 

polecenia i pytania nauczyciela;  

formułuje krótkie wypowiedzi na 

określony temat(ze schematem); 

opisuje całymi zdaniami obrazki, 

osoby, sytuacje, posługując się 

znanym mu słownictwem; 

prawidłowo wypowiada znane mu 

słowa; 

uczeń 

dopasowuje tytuły artykułów do 

krótkich tekstów; 

rozumie ogólny sens czytanego tekstu i 

potrafi odpowiedzieć na W-Fragen; 

podkreśla słowa-klucze w tekście; 

przyporządkowuje tekst do zdjęcia; 

rozwiązuje ćwiczenia typu „zamknięte” 

do czytanego tekstu; 

 

uczeń 

przekształca zdania (np. 

nielogiczne w poprawne); 

łączy zdania i potrafi je 

poprawnie zapisać; 

pisze lub kończy krótkie dialogi 

dot. sytuacji życia codziennego; 

wypisuje słówka należące do 

poszczególnych grup 

wyrazowych; 

tworzy pytania do podanych 

zdań; 

stopień niedostateczny 

rozumienie ze słuchu mówienie czytanie; rozumienie tekstu czytanego pisanie 

uczeń 

nie rozumie prostych wypowiedzi 

nauczyciela, kolegi i rodzimych 

użytkowników języka; 

nie potrafi prawidłowo zareagować na 

proste polecenia nauczyciela; 

nie potrafi zaznaczyć w ćwiczeniu 

usłyszane słowa; 

 

uczeń 

nie potrafi formułować krótkich i 

spójnych wypowiedzi na określone 

tematy; 

nie zna zasad fonetyki w stopniu 

zapewniającym zrozumiałość 

wypowiedzi; 

nie potrafi wziąć udziału w prostej 

rozmowie i wymianie informacji na 

znany mu temat; 

uczeń 

nie rozumie dłuższych fragmentów 

tekstu z życia codziennego i nie potrafi 

wyłowić z niego najważniejszych 

informacji; 

nie potrafi dopasować tytułów 

artykułów do krótkich tekstów; 

nie potrafi odszukać w słowniku 

znaczenia wyrazu, którego nie 

rozumie; 

uczeń 

nie zna zasad ortografii i 

interpunkcji; 

nie potrafi odpowiedzieć na 

pytania pełnymi zdaniami; 

nie potrafi ułożyć pytań do 

podanych zdań; 
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Matematyka 

 
Klasa IV 

 

Celujący: 
- samodzielnie rozwiązywać zadania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program  

- stosować prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu rozwiązania oraz oryginalne metody (prostsze) rozwiązań zadań o znacznym stopniu trudności, 

- samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania, 
- matematyzować problemy praktyczne dotyczące sytuacji z życia codziennego. 

Bardzo dobry: 

- sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie liczb naturalnych, ich porównywania, dodawania i odejmowania, 

- samodzielnie analizować, wnioskować i rozwiązywać zadania o dużym stopniu trudności oraz zadania nietypowe,  
- sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych, 

- sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie cech podzielności, dzielników i wielokrotności liczb naturalnych oraz rozkładu liczby 

na czynniki pierwsze, 
- sprawnie rozwiązywać zadania typowe w tym zakresie, 

- skracać, rozszerzać, sprowadzać do wspólnego mianownika, porównywać, dodawać i odejmować ułamki zwykłe, 

- sprawnie posługiwać się regułami, terminologią i symboliką matematyczną dotyczącą ułamków zwykłych, 
- posługiwać się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi ułamków dziesiętnych, ich porównywania, dodawania, a także mnożenia przez potęgi liczby 10, 

- sprawnie posługiwać się regułami, terminologią i symboliką matematyczną w zakresie ułamków dziesiętnych,  

- pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczących znajomości figur geometrycznych objętych realizowanym programem, 

- sprawnie posługiwać się terminologią, definicjami i symboliką matematyczną w zakresie figur geometrycznych, 
- sprawnie rozwiązywać zadania typowe i samodzielnie rozwiązywać zadania nietypowe w tym zakresie, 

- pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczących mierzenia odcinków i kątów oraz figur w skali, 

- sprawnie posługiwać się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną w zakresie mierzenia i jednostek długości, 
- samodzielne rozwiązywanie zadań nietypowych, np.: Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 2 cm x 3 cm x 4 cm. Jaką liczbą 

będzie ta suma dla prostopadłościanu w skali 5:1?, 

- pełny zakres wiedzy uwzględniający: pojęcia oraz jednostki pola i objętości, pole prostokąta, pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, 
- sprawnie rozwiązywać zadania typowe dotyczące pola i objętości, 

- samodzielnie rozwiązywać zadania nietypowe, np.: Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 24 cm. Wyłożenie 1 m
2
 basenu kosztuje 40 zł. Ile będzie 

kosztowało wyłożenie basenu w kształcie prostopadłościanu o długości 25 m, szerokości 8 m i głębokości 30 dm? 

Dobry: 
- dodawać i odejmować liczby w zakresie miliardów, 

- stosować prawa i własności dodawania, 

- sprawnie wykonywać obliczenia wymagające rachunku pisemnego, 
- przedstawiać treść zadania za pomocą wyrażenia, np. różnicę liczb 3089 i 1595 powiększ o 63, 

- sprawnie wykonywać cztery działania w rachunku pamięciowym oraz pisemnym- na liczbach wielocyfrowych przestrzegając kolejności działań, wykorzystując 

prawa i własności działań, 

- rozwiązywać zadania tekstowe uwzględniające porównywanie różnicowe i ilorazowe, 
- zapisywać treści zadań za pomocą: wyrażenia,  
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- cechy podzielności liczb i stosować je do tworzenia liczb podzielnych przez np. 2 i 5, 

- sprawnie rozkładać liczby naturalne na czynniki pierwsze, 

- rozróżniać liczby pierwsze i złożone, 
- znajdować NWD dwóch liczb oraz NWW dwóch liczb, 

- sprawnie przedstawiać ułamki zwykłe (liczby mieszane) na osi liczbowej, 

- sprawnie porównywać i porządkować ułamki zwykłe (liczby mieszane), 
- swobodnie dodawać i odejmować ułamki zwykłe (liczby mieszane) przedstawiając wynik w najprostszej postaci, 

- wykonywać mnożenie jednocyfrowej liczby naturalnej przez ułamek, 

- przedstawiać ułamki dziesiętne na osi liczbowej, 
- sprawnie porządkować, dodawać i odejmować ułamki dziesiętne, 

- posługiwać się terminologią i symboliką przewidzianą realizowanym programem w zakresie figur płaskich i przestrzennych, 

- znać określenia: łuk, półokrąg, półkole, 

- rozróżniać kąty zerowe, półpełne, pełne, 
- wymieniać własności prostokąta (kwadratu), 

- rozpoznawać na rysunku prostopadłościanu krawędzi i ścian równoległych oraz prostopadłych, przekątnych ścian i przekątnych prostopadłościanu, 

- sprawnie posługiwać się przyrządami i kreślić figury płaskie, 
- sprawnie posługiwać się jednostkami długości w zakresie kilometra, 

- obliczać obwody prostokątów, 

- obliczać długości boku prostokąta w sytuacji, gdy dany jest jego obwód i długość drugiego boku, 
- projektować siatki i sklejać modele prostopadłościanu, 

- mierzyć i rysować kąty większe od kąta półpełnego, np. 220
0
, 350

0
, 

- kreślić w skali okręgi i koła, 

- poprawnie rozwiązywać typowe zadania uwzględniające, np. przeliczenia jednostek długości, obwód prostokąta, odcinki w kole, skalę, 
- sprawnie posługiwać się jednostkami pola i objętości obliczając pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, 

- obliczać pole prostokąta o danym obwodzie i długości jednego boku, 

Dostateczny: 
- czytać, zapisywać w systemie dziesiątkowym, a także porównywać liczby w zakresie miliarda, 

- czytać, zapisywać w systemie rzymskim oraz słowami liczb w zakresie dwóch tysięcy, 

- odczytywać i zaznaczać na osi liczbowej punkty o współrzędnych naturalnych przy różnym odcinku jednostkowym,  

- dodawać i odejmować liczby naturalne w zakresie milionów, 
- obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje dodawanie i odejmowanie z nawiasami i bez nawiasów, pamięciowo w zakresie 100 i pisemnie 

w zakresie milionów, 

- obliczać niewiadomy składnik, gdy dana jest wartość sumy dwuskładnikowej i drugi składnik, 
- obliczać odjemną, gdy dana jest wartość różnicy i odjemnik, 

- stosować algorytmy pisemnego sposobu działań (mnożenie przez liczbę trzycyfrową z zerami na końcu i w środku czynników, dzielenie przez liczbę 

dwucyfrową), 
- rozwiązywać typowe zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, np. napisz liczbę o 12 większą (mniejszą) lub 12 razy większą (mniejszą) od 

danej liczby, 

- wykonywać i sprawdzać dzielenie z resztą, 

- zastosować cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100, 
- rozumieć pojęcia dzielnika i wielokrotności liczby, 
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- wskazać wspólny dzielnik liczb, np. 6 i 10, 8 i 16, 30 i 40, 

- poprawnie rozkładać liczby złożone na czynniki pierwsze i zapisywać rozkłady w postaci iloczynu liczb pierwszych, 

- skracać i rozszerzać ułamki zwykłe, 
- sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika, 

- zaznaczać punkty o współrzędnych ułamkowych na osi liczbowej, 

- porównywać ułamki zwykłe (liczby mieszane), 
- zapisywać ułamki dziesiętne w postaci zwykłej i zamieniać ułamki typu: ½ , 4/5, 8/20, 4/50 na dziesiętne,  

- dodawać i odejmować ułamki o równych mianownikach i odejmować od liczb naturalnych, 

- poprawnie odczytywać i zapisywać ułamki dziesiętne, 
- zapisywać wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamka dziesiętnego, 

- przedstawiać na osi liczbowej ułamki dziesiętne typu:1,3, 

- sprawnie porównywać ułamki dziesiętne, 

- swobodnie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne, 
- mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez potęgi liczby 10, 

- rozpoznawać proste, półproste i odcinki, 

- rozpoznawać wśród modeli brył sześciany, rozróżniać kule i sfery, 
- podawać opis prostokąta (wierzchołki, boki, kąty, przekątne) i prostopadłościanu (wierzchołki, ściany, podstawy, krawędzie, przekątne), 

- określać: promień, średnicę, cięciwę okręgu (koła), 

- kreślić na gładkim papierze, korzystając z odpowiednich przyrządów (linijka, ekierka, cyrkiel):łamaną otwartą i zamkniętą, odcinki prostopadłe i równoległe, 
prostokąt, kąt ostry, prosty, rozwarty, okrąg (koło) o danym promieniu lub średnicy, 

- jednostki i umieć je zamieniać, 

- kreślić prostokąty o podanych długościach boków, 

- sprawnie posługiwać się kątomierzem przy mierzeniu i kreśleniu kątów o podanych miarach, 
- obliczyć obwód prostokąta o długościach boków wyrażonych w różnych jednostkach, 

- obliczyć długości boków kwadratu, gdy dany jest jego obwód, 

- kreślić siatki prostopadłościanu, 
- kreślić prostokąt (kwadrat) w skali, 

- obliczyć pole prostokąta, przy danych długościach jego boków, 

- obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu na podstawie jego siatki, 

- obliczyć objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach, 

Dopuszczający: 

- czytać i zapisywać za pomocą cyfr arabskich liczby w zakresie miliona, 

- czytać liczby w zapisie rzymskim w zakresie dwudziestu, 
- pamięciowo wykonywać cztery działania w zbiorze liczb naturalnych w zakresie 100, 

- stosować algorytmy dodawania i odejmowania liczb naturalnych sposobem pisemnym, 

- pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe,  
- obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań, 

- stosować cechy podzielności przez 2, 5, 10, 25, 100 przy pomocy nauczyciela, 

- rozróżniać pojęcia „dzielnik”, „wielokrotność”, 

- wymienić dzielniki liczb mniejszych od 20, 
- rozumieć pojęcie ułamka jako części (np. zamalowuje podaną część figury), 
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- zaznaczać na osi liczbowej punkty o współrzędnych mniejszych od 1 o mianowniku jednocyfrowym, 

- porównywać ułamki o równych mianownikach lub licznikach, 

- dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach  
- rozumieć pojęcie ułamka dziesiętnego, 

- zapisywać proste wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych, 

- przedstawiać na osi liczbowej proste ułamki dziesiętne, np. 0,2. 
- stosować algorytmy dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych z taką samą ilością cyfr po przecinku, 

- rozpoznawać prostokąty (kwadraty), okręgi, koła, 

- rozpoznawać łamane, odcinki równoległe i prostopadłe, kąty proste, ostre i rozwarte, 
- kreślić okręgi o danym promieniu przy użyciu cyrkla, 

- wskazywać środek okręgu, promień, średnicę, 

- wymienić jednostki długości – mm, cm, m i umie posługiwać się nimi, 

- kreślić prostokąty o podanych wymiarach, 
- mierzyć długość odcinka, 

- kreślić łamane o podanej długości, obliczać długości łamanych, 

- obliczać obwody prostokątów i kwadratów, 
- kreślić siatki sześcianu na papierze w kratkę, 

- kreślić odcinki w skali, 

- rozróżniać jednostki pola i objętości. Obliczać pole prostokąta podzielonego na kwadraty jednostkowe,  
- obliczyć pole powierzchni sześcianu o krawędzi 1 cm na podstawie jego siatki, a sześcianu o krawędzi 2 cm korzystając z pomocy nauczyciela, 

- obliczyć objętość prostopadłościanu o długościach krawędzi wyrażonych liczbami 1, 2, 3 w oparciu o model klockowy, 

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym w klasie IV (tzn. wymagań na ocenę dopuszczający), a braki w wiadomościach 
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

- podczas zajęć lekceważy polecenia i wskazówki nauczyciela, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, opuszcza zajęcia. 
 

 

Klasa V 

 

Celujący: 
- samodzielnie rozwiązywać zadania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program, 

- stosować prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu rozwiązania oraz oryginalne metody (prostsze) rozwiązania o znacznym stopniu trudności, 
- ustawicznie samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. 

- rozwiązywać zadania uwzględniające rozwiązywanie równań, 

- osiągać sukcesy w konkursach matematycznych organizowanych w szkole, 

Bardzo dobry: 

- pełny zakres wiedzy i umiejętności dotyczących czterech działań na liczbach naturalnych, 

- sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych, 

- samodzielnie rozwiązywać zadania nietypowe, np. uwzględniające średnią arytmetyczną; polegające na wyznaczaniu dzielnej w dzieleniu z resztą itp. 
- pełny zakres wiedzy uwzględniający poznane wiadomości o ułamkach zwykłych, 
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- sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką matematyczną w zakresie ułamków zwykłych, 

- sprawnie rozwiązywać zadania typowe, zadania nietypowe, przy biegłym stosowaniu zdobytej wiedzy, np. układanie (i rozwiązywanie) wyrażeń do zadań, 

operowanie skróconymi sposobami liczenia, 
- pełny zakres wiedzy dotyczący czterech działań na ułamkach dziesiętnych, 

- sprawnie posługiwać się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną w zakresie ułamków dziesiętnych, 

- sprawnie posługiwać się terminologią i symboliką z zakresu procentów, 
- podawać i dowodzić poznane twierdzenie o sumie kątów trójkąta, 

- podawać (i uzasadniać) sumy miar kątów wewnętrznych czworokątów i pięciokątów, 

- rozwiązywać zadania rachunkowe o złożonej treści dotyczące kątów wewnętrznych i zewnętrznych wielokątów, 
- sprawnie posługiwać się wzorami na pola wielokątów, 

- rozwiązywać zadania typowe dotyczące pól wielokątów, układając i rozwiązując równania, 

- obliczać pola wielokątów, których pole jest równe sumie pól trójkątów, równoległoboków lub trapezów, 

- rozwiązywać zadania tekstowe wymagające obliczania wysokości lub pola podstawy przy danej objętości lub pola powierzchni, 
- układać równania do zadań i ich rozwiązywać,  

Dobry: 

- sprawnie wykonywać cztery działania w rachunku pamięciowym oraz pisemnym – na liczbach wielocyfrowych przestrzegając kolejności działań, wykorzystując 
prawa i własności działań, 

- rozwiązywać zadania tekstowe uwzględniające porównywanie różnicowe i ilorazowe, 

- zapisywać treść zadania za pomocą: grafu, wyrażenia, 
- objaśniać algorytmy i wykonywać cztery działania na ułamkach zwykłych, 

- sprawnie obliczać wartości wyrażeń w zakresie ułamków zwykłych przedstawiając wynik w najprostszej postaci, 

- sprawnie objaśniać algorytmy i wykonywać cztery działania na ułamkach dziesiętnych, 

- sprawnie wykonywać działania łączne na ułamkach dziesiętnych, 
- sprawnie objaśniać algorytmy dotyczące obliczeń procentowych, 

- obliczać miary kąta przyległego z uwzględnieniem porównywania różnicowego i ilorazowego, 

- kreślić przy pomocy linijki i cyrkla trójkąty i czworokąty na podstawie danych 
- rozwiązywać zadania rachunkowe dotyczące obliczeń kątów wewnętrznych i zewnętrznych trójkątów i czworokątów, 

- sprawnie obliczać pola i obwody wielokątów, przy zapisywaniu wzorów zgodnie z oznaczeniami na rysunku lub podanymi w zadaniu, 

- przeliczać jednostki pola, 

- obliczać przy danym polu długości wysokości lub długości boku danego wielokąta, 
- zaprojektować siatkę dowolnego graniastosłupa prostego, 

- obliczać pole i objętość graniastosłupa, przy zastosowaniu poprawnych wzorów literowych, 

- sprawnie operować jednostkami pola i objętości, 

Dostateczny: 

- obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują cztery działania: w pamięci (w zakresie 100) i pisemnie (w zakresie milionów), 

- podać znaczenie liczb 0 i 1 w działaniach, 
- poprawnie stosować algorytmy pisemnego sposobu działań (mnożenie przez liczbę trzycyfrową z zerami na końcu i w środku czynników, dzielenie przez liczbę 

dwucyfrową), 

- skracać ułamek zwykły przez NWD licznika i mianownika, 

- zaznaczać na osi liczbowej punkty o współrzędnych wymiernych, 
- porządkować liczby wymierne, 
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- sprawnie stosować algorytmy w zakresie czterech działań na ułamkach zwykłych, 

- poprawnie obliczać ułamek z danej liczby, 

- sprawnie stosować algorytmy w zakresie czterech działań na liczbach dziesiętnych, 
- wykonywać działania łączne o małym stopniu złożoności na liczbach wymiernych, 

- zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe i przedstawiać ich w najprostszej postaci, 

- rozwiązywać typowe zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, 
- sprawnie przedstawiać ułamki w postaci procentów i odwrotnie, 

- poprawnie obliczać procent danej liczby i liczbę z danego jej procentu, 

- wskazywać kąty odpowiadające i naprzemianległe, 
- obliczać miarę kąta przyległego (kąta wierzchołkowego), 

- podawać określenia i własności poznanych wielokątów, 

- nazywać różne trójkąty, 

- nazywać i pokazywać boki trójkąta prostokątnego, 
- podawać własności poznanych czworokątów, 

- obliczać pola i obwody poznanych wielokątów, wykorzystując wzory literowe, 

- opisywać graniastosłupy, używając właściwej terminologii, 
- rysować siatki graniastosłupa prostego, 

- obliczać pola powierzchni i objętości graniastosłupa trójkątnego i czworokątnego, 

Dopuszczający: 
- pamięciowo wykonywać cztery działania w zakresie 100, 

- pisemnie dodawać i odejmować liczby naturalne 

- pisemnie mnożyć i dzielić liczby naturalne przez liczby dwucyfrowe – dopuszczalne pomyłki, 

- obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań, 
- rozróżniać ułamki zwykłe jako części, np. 1/2m – ile to centymetrów? , 1/3 godz. – ile to minut?, 

- zaznaczać na osi liczbowej punkty o współrzędnych, np.: ¾, ½, 

- skracać i rozszerzać ułamki zwykłe (proste przykłady), 
- dodawać i odejmować ułamki zwykłe (proste przykłady), 

- porównywać ułamki o tych samych mianownikach, 

- zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe i wyłączać całości z ułamka, 

- poprawnie stosować algorytmy w zakresie czterech działań na ułamkach (proste przykłady), 
- zaznaczać na osi liczbowej punkty o współrzędnych, np. 0,3; 1,9, 

- czytać, zapisywać i porównywać ułamki dziesiętne, 

- skracać i rozszerzać ułamki dziesiętne (proste przykłady), 
- sprawnie mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 100, 

- poprawnie stosować algorytmy w zakresie działań na ułamkach dziesiętnych (proste przykłady), 

- obliczać wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, 
- zamieniać ułamki zwykłe na procenty i odwrotnie, 

- obliczyć procent danej liczby (proste przykłady), 

- wskazywać kąty przyległe i wierzchołkowe, 

- rozpoznawać wśród innych figur trójkątów i czworokątów, 
- rysować trójkąty, prostokąty, kwadraty, równoległoboki i trapezy przy pomocy ekierki, 
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- obliczać jeden z kątów trójkąta, gdy dane są dwa pozostałe, 

- obliczać pola trójkąta, prostokąta, równoległoboku przy danej długości boku i wysokości do niego poprowadzonej, 

- podawać jednostki pola, 
- rysować wysokości w dowolnym trójkącie, równoległoboku i trapezie, 

- rozróżniać wśród brył: sześciany, prostopadłościany, graniastosłupy o danej podstawie, 

- wskazywać ściany prostopadłe i równoległe, 
- podawać podstawowe jednostki pola i objętości, 

- obliczać pole powierzchni i objętość graniastosłupa przy danych polach jego ścian, 

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym w klasie V (tzn. wymagań na ocenę dopuszczający), a braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, 

- podczas zajęć lekceważy polecenia i wskazówki nauczyciela, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, opuszcza zajęcia. 

 

KLASA VI 
 

Celujący 
Uczeń: 

• Uzasadnia sposób rozwiązania zadania. 

• Uzasadnia wykonalność działań w zbiorze liczb naturalnych. 
• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych. 

• Rozwiązuje zadania dotyczące szukania miar kątów w wielokątach w różnych sytuacjach. 

• Rozwiązuje zadania problemowe z wykorzystaniem własności wielokątów. 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 
• Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb dodatnich. 

• Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pól i obwodów wielokątów. 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczeń procentowych. 
• Układa pytania do ankiety, interpretuje wyniki ankiety i ilustruje je na diagramie.  

• Wyjaśnia sposób tworzenia wzoru na pole powierzchni graniastosłupa i objętość prostopadłościanu. 

• Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności figur przestrzennych. 
• Wyjaśnia sposób tworzenia brył obrotowych. 

• Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb całkowitych. 

• Rozwiązuje zadania problemowe, w których występują działania na liczbach całkowitych. 

• Rozwiązuje zadania problemowe ilustrujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach wiedzy. 
• Bierze udział w konkursach przedmiotowych odnosząc sukcesy. 

• Aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym. 

Bardzo dobry 
Uczeń: 

• Wyjaśnia sposób rozwiązywania zadania otwartego. 

• Zna strategie rozwiązywania zadań zamkniętych i je stosuje. 
• Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte i uzasadnia wybór sposobu rozwiązania. 
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• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeń zegarowych. 

• Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem nawiasów kwadratowych i wyjaśnia kolejność wykonywania działań. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i równań. 
• Weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania. 

• Wyjaśnia cechy podzielności liczb naturalnych i stosuje je w zadaniach tekstowych. 

• Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej liczb naturalnych w rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności. 
• Rysuje wielokąty foremne i opisuje ich własności. 

• Buduje trójkąt, mając dane 2 odcinki i kąt między nimi zawarty lub odcinek i 2 kąty do niego przylegle, korzystając z linijki i kątomierza. 

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów. 
• Wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony. 

• Sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika i wykonuje dodawanie i odejmowanie  

ułamków. 

• Uzasadnia sposób zaokrąglania liczb. 
• Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  

• Oblicza dokładną wartość wyrażenia arytmetycznego – ocenia, czy należy wykonywać działania na ułamkach zwykłych, czy dziesiętnych. 

• Rozwiązuje założone zadania dotyczące obliczania pól wielokątów. 
• Oblicza bok trapezu, mając dane jego pole, wysokość i zależność między tymi wielkościami. 

• Uzasadnia sposób rysowania wskazanego diagramu. 

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeń procentowych. 
• Układa pytania i zadania do różnych diagramów. 

• Oblicza liczbę na podstawie jej procentu i stosuje to obliczenie w nieskomplikowanych sytuacjach praktycznych. 

• Oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych. 

• Zapisuje wzory na pole powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu. 
• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu. 

• Projektuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów o podanych własnościach. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności uwzględniające działania na liczbach całkowitych. 

Dobry 

Uczeń: 

• Stosuje działania na liczbach naturalnych do rozwiązywania typowych zadań tekstowych. 

• Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego wielodziałaniowego. 
• Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej do rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych. 

• Wyjaśnia pojęcia: dzielnik, wielokrotność, liczba pierwsza i złożona. 

• Podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9. 
• Na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze podaje wszystkie dzielniki liczby złożonej. 

• Objaśnia sposób obliczania niewiadomej w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu. 

• Zapisuje symbolicznie równoległość i prostopadłość odcinków i prostych. 
• Wyznacza odległość punktu od prostej i odległość dwóch prostych. 

• Mierzy i rysuje kąty wklęsłe. 

• Oblicza miary kątów wierzchołkowych i przyległych. 

• Wyjaśnia nierówność trójkąta. 
• Podaje własności trójkątów i czworokątów. 



161 

• Rysuje trójkąty i czworokąty o podanych własnościach. 

• Rozróżnia wielokąty foremne. 

• Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych wielokątów. 
• Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów. 

• Oblicza obwody wielokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach. 

• Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne, dobiera dogodną metodę ich porównywania. 
• Odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej. 

• Objaśnia sposoby zamiany ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie. 

• Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 
• Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w której występują ułamki. 

• Znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka, korzystając z ilustracji. 

• Ocenia, który ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone – nieskomplikowane przypadki. 

• Zaokrągla liczby z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych. 
• Szacuje wyniki działań. 

• Oblicza prędkość, drogę, czas w zadaniach tekstowych o podwyższonym stopniu trudności. 

• Zamienia mniejsze jednostki pola na większe i odwrotnie. 
• Oblicza pole i obwód figury, gdy dane są wyrażone w różnych jednostkach. 

• Oblicza pole i obwód figury, gdy podane są zależności np. między długościami boków. 

• Zapisuje wzory na pole i obwód dowolnego trójkąta i czworokąta i wypowiada słownie te wzory. 
• Zamienia procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne – proste przypadki. 

• Zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty – proste przypadki. 

• Zaznacza 50%, 25%, 10%, 75% figury. 

• Oblicza procent danej liczby – proste przypadki. 
• Oblicza procent danej liczby w sytuacjach praktycznych – proste przypadki. 

• Odczytuje dane z diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych, w tym także z diagramów procentowych – podstawowy stopień trudności. 

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem danych odczytanych z diagramów. 
• Rysuje proste diagramy ilustrujące dane z tekstu lub tabeli. 

• Klasyfikuje figury przestrzenne na graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe i nazywa je. 

• Wybiera spośród brył prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór. 

• Podaje nazwę graniastosłupa lub ostrosłupa w zależności od liczby jego wierzchołków, krawędzi, ścian. 
• Rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe na podstawie ich własności. 

• Rysuje różne siatki graniastosłupów i ostrosłupów. 

• Na podstawie siatki rozpoznaje bryły, które można z nich utworzyć. 
• Przedstawia na rysunkach pomocniczych graniastosłupy i ostrosłupy. 

• Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów w skali. 

• Zamienia jednostki pola i objętości. 
• Zapisuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu i oblicza jego wartość liczbową. 

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności graniastosłupów i ostrosłupów. 

• Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, na której zaznaczone są co najmniej dwie liczby całkowite. 

• Porównuje wartości bezwzględne liczb całkowitych. 
• Rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające działania na liczbach całkowitych. 
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• Stosuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniach arytmetycznych zawierających liczby całkowite. 

• Wyjaśnia sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. 

• Rozwiązuje równania z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. 
• Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podwyższonym stopniu trudności. 

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, w których matematykę stosuje się 

w sytuacjach życiowych. 
• Czynnie uczestniczy w matematycznych grach dydaktycznych. 

Dostateczny 

Uczeń: 
• Wykonuje cztery podstawowe działania w pamięci lub sposobem pisemnym w zbiorze liczb naturalnych. 

• Stosuje kolejność wykonywania działań w dwu- lub trzydziałaniowych wyrażeniach arytmetycznych. 

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń związanych z upływem czasu. 

• Rozwiązuje równania o podstawowym stopniu trudności. 
• Oblicza prędkość, drogę, czas – proste przypadki. 

• Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach. 

• Wskazuje w zbiorze liczb naturalnych liczby podzielne przez 3, 9. 
• Rozkłada liczbę dwucyfrową na czynniki pierwsze. 

• Oblicza średnią arytmetyczną dwóch lub trzech liczb naturalnych. 

• Rysuje proste i odcinki prostopadłe i równoległe. 
• Zamienia jednostki długości. 

• Rozróżnia kąty wierzchołkowe i przyległe. 

• Wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe. 

• Mierzy i rysuje kąty wypukłe. 
• Mierzy kąty wewnętrzne trójkąta i czworokąta. 

• Podaje sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta. 

• Rysuje wskazane trójkąty i czworokąty. 
• Rysuje wysokości w trójkątach i trapezach. 

• Rozróżnia trójkąty i czworokąty na podstawie ich własności – proste przypadki. 

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności figur płaskich. 

• Stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkącie. 
• Konstruuje trójkąt z trzech odcinków. 

• Zapisuje wyrażenie algebraiczne opisujące obwód wielokąta i oblicza jego wartość liczbową – proste przypadki. 

• Czyta wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury – proste przypadki. 
• Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach – proste przypadki. 

• Zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej. 

• Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki zwykłe.  
• Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki dziesiętne – proste przypadki. 

• Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie – proste przypadki. 

• Wykorzystuje kalkulator do znajdywania rozwinięć dziesiętnych. 

• Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne. 
• Oblicza wartości prostych wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne. 
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• Oblicza ułamek danej liczby – proste przypadki. 

• Oblicza drugą i trzecią potęgę ułamka zwykłego i dziesiętnego – proste przypadki. 

• Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki.  
• Stosuje własności działań odwrotnych. 

• Podaje przybliżenia liczb z dokładnością do 0,1; 0,01; 0,001 – proste przypadki. 

• Podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnym skończonym – proste przypadki. 
• Sprawdza przy użyciu kalkulatora, które ułamki mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone. 

• Rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie ilorazowe, obliczanie ułamka danej liczby.  

• Stosuje wzory na pole i obwód dowolnego wielokąta – proste przypadki. 
• Oblicza pola poznanych czworokątów i trójkątów, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w jednakowych jednostkach. 

• Zapisuje wzory na pole i obwód figury i oblicza ich wartość liczbową – proste przypadki. 

• Wypowiada słownie wzory na pole i obwód trójkąta i czworokąta – proste przypadki. 

• Zamienia procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne – proste przypadki. 
• Zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty – proste przypadki. 

• Zaznacza 50%, 25%, 10%, 75% figury. 

• Oblicza procent danej liczby – proste przypadki. 
• Oblicza procent danej liczby w sytuacjach praktycznych – proste przypadki. 

• Odczytuje dane z diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych, w tym także z diagramów procentowych – podstawowy stopień trudności. 

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem danych odczytanych z diagramów. 
• Rysuje proste diagramy ilustrujące dane z tekstu lub tabeli. 

• Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów i wskazuje na nich podstawy, ściany, krawędzie – proste przypadki. 

• Rozróżnia i nazywa graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe. 

• Opisuje bryły obrotowe, mając ich modele, i wymienia podstawowe ich własności. 
• Zamienia jednostki pola i objętości – proste przypadki. 

• Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone liczbami naturalnymi i ułamkami dziesiętnymi w jednakowych jednostkach – proste 

przypadki. 
• Zapisuje wzór na pole powierzchni i objętość prostopadłościanu – proste przypadki. 

• Rozwiązuje proste zadania dotyczące własności graniastosłupa lub ostrosłupa, z wykorzystaniem odpowiedniego modelu. 

• Rozpoznaje w otoczeniu przedmioty, które mają kształt graniastosłupów, ostrosłupów lub brył obrotowych. 

• Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przypadki. 
• Podaje przykłady występowania liczb całkowitych w życiu codziennym. 

• Podaje i zapisuje wartość bezwzględną danej liczby całkowitej. 

• Stosuje kolejność działań do obliczania wartości wyrażeń z zastosowaniem działań na liczbach  
całkowitych – proste przypadki. B 

• Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci drugiej i trzeciej potęgi liczby całkowitej – proste przypadki. 

• Oblicza drugą i trzecią potęgę dowolnej liczby całkowitej – proste przypadki. 
• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych. 

• Stosuje podstawowe umiejętności z arytmetyki i geometrii do rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych. 

• Rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte o podstawowym stopniu trudności dotyczące zastosowania matematyki w życiu i w przyrodzie. 

Dopuszczający 
Uczeń: 
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• Wykonuje proste obliczenia czasowe. 

• Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. 

• Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków. 
• Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli liczby naturalne w pamięci i sposobem pisemnym – proste przypadki. 

• W zbiorze liczb wskazuje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100. 

• Przedstawia liczbę dwucyfrową jako iloczyn liczb pierwszych wybranym przez siebie sposobem – proste przypadki. 
• Wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach. 

• Oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali – proste przypadki. 

• Oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych – proste przypadki. 
• Rozróżnia i nazywa podstawowe figury płaskie. 

• Mierzy długość odcinka i podaje ją w odpowiednich jednostkach. 

• Rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe. 

• Wyróżnia wierzchołki, boki i kąty wielokątów. 
• Rozróżnia rodzaje kątów. 

• Mierzy kąty mniejsze od kąta półpełnego. 

• Oblicza obwód wielokąta, gdy długości boków są liczbami naturalnymi, wyrażonymi w takich samych jednostkach. 
• Wskazuje trójkąt na podstawie jego nazwy. 

• Wskazuje wysokości w trójkącie. 

• Podaje nazwy czworokątów. 
• Wskazuje wysokości trapezów. 

• Rozpoznaje wielokąty. 

• Określa, czy dane kąty należą do tego samego trójkąta. 

• Wskazuje w ułamku: licznik, mianownik, kreskę ułamkową. 
• Zapisuje ułamek w postaci dzielenia i odwrotnie. 

• Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki. 

• Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach. 
• Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika – proste przypadki. 

• Przedstawia ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego przez rozszerzanie ułamka lub za pomocą kalkulatora. 

• Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach na podstawie rysunku – proste przypadki. 

• Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach – proste przypadki. 
• Mnoży ułamki – proste przypadki. 

• Znajduje liczbę odwrotną do danej – proste przypadki. 

• Dzieli ułamki – proste przypadki. 
• Zapisuje iloczyn dwóch jednakowych czynników w postaci potęgi – proste przypadki. 

• Czyta i zapisuje ułamki dziesiętne. 

• Podaje przybliżenie liczby dziesiętnej z dokładnością do całości. 
• Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe – proste przypadki. 

• Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym. Sprawdza wyniki za pomocą kalkulatora. 

• Mnoży i dzieli liczby dziesiętne – proste przypadki. 

• Wymienia jednostki drogi, prędkości, czasu. 
• Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania prędkości, drogi, czasu – proste przypadki. 
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• Wyróżnia jednostki pola wśród innych jednostek. 

• Oblicza pole figury, licząc kwadraty jednostkowe. 

• Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania pola, obwodu równoległoboku i trójkąta w sytuacjach typowych, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w 
jednakowych jednostkach. 

• Stosuje symbol procentu. 

• Zapisuje ułamki o mianowniku 100 za pomocą procentów. 
• Zamienia ułamki typu: ½, ¼, 0,2 na procenty. 

• Zamienia 50%, 25%, 10% na ułamki. 

• Wskazuje, jaki procent figury zamalowano – najprostsze przypadki. 
• Odczytuje dane z diagramów – proste przypadki. 

• Wskazuje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe wśród innych brył. 

• Wskazuje na modelu graniastosłupa, ostrosłupa, wierzchołki, krawędzie, ściany. 

• Tworzy siatki graniastosłupów i ostrosłupów przez rozcinanie modelu. 
• Wyróżnia prostopadłościany wśród graniastosłupów. 

• Wyróżnia jednostki pola i objętości wśród innych jednostek. 

• Nazywa bryły obrotowe, mając ich modele. 
• Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, mając jego siatkę oraz dane wyrażone liczbami naturalnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki. 

• Podaje proste przykłady występowania liczb ujemnych. 

• Podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych dodatnich i ujemnych. 
• Czyta liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przypadki. 

• Podaje przykłady par liczb przeciwnych. 

• Znajduje liczbę przeciwną do danej. 

• Porównuje liczby całkowite – proste przypadki. 
• Ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej – proste przypadki. 

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite – proste przypadki. 

• Rozwiązuje nieskomplikowane zadania zamknięte na podstawie prostych informacji z tekstu. 
• Rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania otwarte. 

• Stosuje umiejętności matematyczne w zadaniach ilustrujących proste sytuacje życiowe. 

• Rozwiązuje nieskomplikowane zadania, uczestnicząc w matematycznych grach dydaktycznych. 

Niedostateczny 
Uczeń: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać prostych zadań, 
• podczas zajęć lekceważy polecenia i wskazówki nauczyciela, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, opuszcza zajęcia. 

• braki w wiedzy są na tyle duże, że uniemożliwiają kontynuację nauki w gimnazjum. 

 

Klasa 7 

 

Stopień Umiejętności 

UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE 
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  Nie rozpoznaje ułamków właściwe i niewłaściwe. 

 Nie rozszerza i nie skraca ułamków zwykłych. 

 Nie umie sprowadzić dwóch ułamków do wspólnego mianownika. 

 Nie porównuje ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. 

 Nie dodaje i odejmuje ułamków zwykłych w wyrażeniach dwuargumentowych 

 Nie potrafi zamienić ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie oraz przybliżać ich z określoną dokładnością. 

 Nie umie dodawać i odejmować ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. 

 Nie umie mnożyć ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. 

 Nie umie obliczyć ułamka danej liczby. 

d
o
p
u

sz
cz

aj
ąc

y
 

 Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe. 

 Rozszerza ułamek zwykły. 

 Skraca ułamek zwykły. 

 Zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej. 

 Sprowadza dwa ułamki do wspólnego mianownika. 

 Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach. 

 Stosuje do ułamków porównywanie różnicowe i ilorazowe. 

 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych. 

 Mnoży ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych. 

 W zbiorze liczb wskazuje liczby odwrotne. 

 Dzieli ułamki zwykłe w wyrażeniach dwuargumentowych. 

 Zamienia ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie oraz przybliża je z określoną dokładnością. 

 Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. 

 Mnoży ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. 

 Wykonuje działanie dwuargumentowe na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 

 Stosuje kolejność wykonywania działań przy obliczaniu wartości wyrażenia złożonego z co najwyżej trzech działań. 

 Zapisuje działania sformułowane słownie. 

 Podaje przybliżenia dziesiętne liczb. Szacuje wyniki. 

 Oblicza ułamek z liczby i stosuje ten typ obliczeń w zadaniach praktycznych. 
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  Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach i różnych mianownikach. 

 Sprowadza ułamki zwykłe do najmniejszego wspólnego mianownika. 

 Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe w wyrażeniach kilkuargumentowych. 

 Mnoży więcej niż dwa ułamki zwykłe. 

 Znajduje liczbę odwrotną do danej. 

 Oblicza wartość wyrażenia zawierającego więcej niż trzy działania arytmetyczne. 

 Zamienia dowolny ułamek dziesiętny na zwykły i odwrotnie. 

 Dodaje i odejmuje więcej niż dwa ułamki dziesiętne. 



167 

d
o
b

ry
 

 Sprowadza więcej niż dwa ułamki zwykłe do wspólnego mianownika. 

 Dobiera najdogodniejszą metodę porównywania ułamków zwykłych. 

 Oblicza liczbę na podstawie jej ułamka. 

 Oblicza, jaką częścią jednej liczby jest druga liczba. 

 Porównuje ułamek zwykły i dziesiętny. 

 Wskazuje okresy rozwinięć dziesiętnych nieskończonych okresowych. 

 Oblicza niewiadomy składnik, odjemnik, odjemną, dzielnik, dzielną, czynnik. 

 Rozwiązuje zadania praktyczne prowadzące do porównywania różnicowego i ilorazowego obliczania ułamka z liczby, liczby na podstawie jej ułamka oraz 
wartości wyrażenia. 
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  Porządkuje zbiory liczb zawierające ułamki zwykłe i dziesiętne dowolną metodą. 

 Wstawia nawiasy w wyrażeniu tak, by otrzymać równość. 

 Zamienia jednostki, np. długości, masy. 

 Wybiera ze zbioru ułamków zwykłych te, które mają rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe. 

 Rozwiązuje zadania złożone lub problemowe zadania tekstowe, m.in. z zastosowaniem obliczeń na ułamkach. 
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  Rozwiązuje zadania-problemy typu: „Trzej strzelcy strzelają do celu. Pierwszy strzela co 6 s, drugi 

 co 8 s, a trzeci co 10 s. Ile razy strzelcy wystrzelą jednocześnie w ciągu 15 minut?”  

 Buduje kwadrat magiczny z wykorzystaniem ułamków. 

 Wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony.  

 Oblicza wartość wyrażenia zawierającego ułamek wielopiętrowy. 

 Zamienia ułamek okresowy na zwykły. 

PROCENTY 
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 Nie umie zapisać ułamków o mianownikach np. 100, 25, 4 w postaci procentów. 

 Nie potrafi zapisać procentu wyrażonego liczbą całkowitą w postaci ułamka. 

 Nie umie odczytać i zaznaczyć wskazanego procentu pola figury (25%, 50%). 

 Nie potrafi stosować algorytmu obliczania procentu danej liczby całkowitej, wykorzystując również kalkulator. 
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  Zapisuje ułamki o mianownikach np. 100, 25, 4 w postaci procentów. 

 Zapisuje procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka. 

 Odczytuje i zaznacza wskazany procent pola figury (25%, 50%). 

 Stosuje algorytm obliczania procentu danej liczby całkowitej, wykorzystując również kalkulator. 
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  Zamienia każdą liczbę na procent. 

 Zamienia procenty na liczbę. 

 Odczytuje i zaznacza wskazany procent figury (20%, 25%, 50%, 75%). 

 Stosuje obliczanie procentu danej wielkości w zadaniach praktycznych (np. dotyczące ceny). 

 Stosuje wybrany algorytm obliczania liczby na podstawie danego jej procentu. 

 Stosuje wybrany algorytm obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. 
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 Zaznacza dowolny procent figury. 

 Odczytuje, jaki procent figury jest zaznaczony − złożone przypadki. 

 Oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. 

 Rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczeń procentowych – obniżki, podwyżki, oprocentowanie lokat i kredytów, stężenia procentowe, próby 

złota i srebra. 

 Stosuje wzór na odsetki od kapitału (bez jego przekształcania) przy dowolnej lokacie terminowej.  
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 Stosuje podstawowe obliczenia procentowe w zadaniach złożonych, problemach. 

 Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na kapitalizację odsetek.   
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  Zdobyte wiadomości stosuje w praktyce, np. potrafi efektywnie oszacować oprocentowania w różnych bankach, określić stężenie roztworu. 

 Swobodnie stosuje pojęcie promila w zadaniach praktycznych z zakresu jubilerstwa. 

 Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na procent składany.  

FIGURY PŁASKIE, ICH WŁASNOŚCI, OBWODY I POLA 

n
ie

d
o

st
at

ec
zn

y
  Nie wskazuje i nie nazywa podstawowych figur geometrycznych. 

 Nie umie mierzyć odcinków. 

 Nie rozróżnia rodzajów kątów i nie mierzy kątów ostrych i rozwartych. 

 Nie rozróżnia i nie nazywa trójkątów ze względu na boki i kąty. 

 Nie rozróżnia czworokątów.  

 Nie rozróżnia okręgu od koło, nie zna pojęć: promień, średnica, cięciwa. Nie umie rysować okręgu o podanym promieniu. 

 Nie umie rysować wysokości w trójkącie. 

 Nie oblicza obwodów trójkątów i czworokątów. 

 Nie oblicza pól: trójkąta, kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu, korzystając ze wzorów bez ich przekształcania. 

 Nie umie obliczyć pola i obwodu koła, korzystając ze wzorów bez ich przekształcania. 
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 Wskazuje i nazywa podstawowe figury geometryczne. 

 Mierzy odcinki. 

 Rozróżnia rodzaje kątów i mierzy kąty ostre i rozwarte. 

 Rozróżnia kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzeciwległe i odpowiadające. 

 Rozróżnia i nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty. 

 Stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych trójkąta. 

 Rozróżnia czworokąty.  

 Rozróżnia okrąg, koło, promień, średnicę, cięciwę. Rysuje okrąg o podanym promieniu. 

 Wskazuje trójkąty przystające. 

 Stosuje podstawowe jednostki pola powierzchni. 

 Oblicza pole, zliczając kwadraty jednostkowe. 

 Rysuje wysokości w trójkącie. 

 Oblicza obwody trójkątów i czworokątów. 

 Oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu, korzystając ze wzorów bez ich przekształcania. 

 Podaje przybliżoną wartość liczby . 

 Oblicza pole i obwód koła, korzystając ze wzorów bez ich przekształcania. 
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  Rysuje proste oraz odcinki prostopadłe i równoległe.  

 Rysuje trójkąty i czworokąty. 

 Rozróżnia kąt zewnętrzny i wewnętrzny. Nazywa boki trójkąta prostokątnego. 

 Wymienia podstawowe własności czworokątów. Stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta. 

 Rysuje okrąg o podanej średnicy. Określa pojęcia: promień, średnica, cięciwa. 

 Symbolicznie zapisuje przystawanie trójkątów. Sprawdza, czy dwa trójkąty są przystające, korzystając z cech przystawania. 

 Oblicza pole rombu, gdy dane są jego przekątne. 

 Rozwiązuje zadania o treściach praktycznych z wykorzystaniem poznanych wzorów na pola i obwody figur płaskich. 
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 Rysuje figury w skali. 

 Rozróżnia kąty: wklęsłe i wypukłe. 

 Rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności trójkątów i czworokątów.  

 Określa pojęcia koła i okręgu. 

 Wymienia własności trójkątów przystających. 

 Rozwiązuje zadania dotyczące różnego położenia prostych i punktów na płaszczyźnie. 
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  Rozwiązuje zadania z wykorzystaniem wszystkich własności poznanych wielokątów. 

 Rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności figur przystających. 

 Stosuje biegle przekształcanie wzorów w rozwiązywaniu zadań tekstowych. 

 Oblicza pole koła, gdy zna jego obwód i odwrotnie. 

 Rozwiązuje zadania dotyczące pól i obwodów różnych wielokątów, przekształcając wzory na pola, a także z wykorzystaniem np. obliczeń procentowych. 
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  Określa własności wielokątów foremnych. 

 Wyprowadza wzory na obwody i pola wielokątów. Wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nowej sytuacji, np. z wykorzystaniem własności figur 

płaskich, obliczeń procentowych, przekształcaniem wyrażeń, skali, szacowania…  

 

LICZBY WYMIERNE 
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 Nie zna pojęcia liczby przeciwnej i nie potrafi podać liczby przeciwnej  

            do danej. 

 Nie umie porównać dwóch liczb całkowitych. 

 Nie umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczb całkowitych. 

 Nie umie obliczać wartości niezłożonego wyrażenia arytmetycznego  

w zbiorze liczb całkowitych. 

 Nie potrafi zapisać iloczynu jednakowych czynników jako potęgę  
i odwrotnie. 
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  Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej. 

 Znajduje liczbę przeciwną do danej. 

 Porównuje dwie liczby całkowite. 

 Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite. 

 Wskazuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniu. 

 Oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w zbiorze liczb całkowitych. 

 Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi i odwrotnie. 

 Oblicza pierwiastki II i III stopnia z tych liczb naturalnych, które są liczbami naturalnymi. 

d
o
st

at
ec

z

n
y
 

 Zaznacza na osi liczby wymierne, gdy ma odpowiednio dostosowaną jednostkę. 

 Mnoży i dzieli w zbiorze liczb wymiernych. 

 Oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w zbiorze liczb wymiernych z uwzględnieniem kolejności działań. 

 Oblicza potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym. 

 Oblicza pierwiastki II i III stopnia z tych liczb wymiernych, które są liczbami wymiernymi. 
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 Samodzielnie ustala jednostkę, by zaznaczyć podane liczby wymierne na osi liczbowej. 

 Porównuje liczby wymierne. 

 Dodaje i odejmuje liczby wymierne. 

 Mnoży i dzieli w zbiorze liczb wymiernych. 

 Rozwiązuje zadania o treści praktycznej z zastosowaniem działań na liczbach wymiernych. 
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 Oblicza wartość złożonego wyrażenia arytmetycznego z wykorzystaniem potęg i pierwiastków. 

 Rozwiązuje złożone zadania z wykorzystaniem działań na liczbach wymiernych. 
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  Rozwiązuje problemy z wykorzystaniem działań na liczbach wymiernych. 

 Odróżnia liczby wymierne od niewymiernych. 

 Wykorzystuje kalkulator do szukania rozwinięć dziesiętnych liczb niewymiernych, obliczania 

 potęg i pierwiastków. 

 Zaokrągla liczby niewymierne. 

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 
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  Nie umie nazywać wyrażeń algebraicznych. 

 Nie potrafi zapisać wyrażeń algebraicznych opisanych słownie. 

 Nie umie odczytać współczynników liczbowych wyrazów sumy algebraicznej. 

 Nie umie dodać i odjąć sum algebraicznych. 

 Nie potrafi redukować wyrazów podobnych o współczynnikach całkowitych. 

 Nie umie mnożyć sumy algebraicznej przez liczbę naturalną. 

 Nie potrafi obliczać wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb całkowitych. 

d
o
p
u
sz

cz
aj

ąc
y

  Nazywa wyrażenie algebraiczne 

 Zapisuje wyrażenie algebraiczne opisane słownie. 

 Odczytuje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej. 

 Dodaje i odejmuje sumy algebraiczne. 

 Redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych. 

 Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę naturalną. 

 Oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb całkowitych. 
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 Redukuje wyrazy podobne o współczynnikach wymiernych. 

 Oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb wymiernych. 

 Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę całkowitą. 

 Wskazuje wspólny czynnik wśród wyrazów sumy. 
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 Zapisuje i nazywa złożone wyrażenie algebraiczne (z kilkoma działaniami). 

 Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę wymierną. 

 Wyłącza wspólny czynnik przed nawias. 
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  Układa wyrażenie algebraiczne do reprezentacji graficznej, rysunkowej i odwrotnie. 

 Rozwiązuje zadanie tekstowe prowadzące do ułożenia wyrażenia algebraicznego. 

 Oblicza wartości liczbowe złożonych wyrażeń algebraicznych w zbiorze liczb wymiernych z uwzględnieniem obliczeń procentowych. 

 Buduje wyrażenia algebraiczne, będące uogólnieniem cyklicznie powtarzającej się zależności między wielkościami. 
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 Rozwiązuje zadania-problemy związane z układaniem wyrażeń algebraicznych i obliczaniem ich wartości. 

 

 

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI 
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 Nie potrafi sprawdzić, czy dana liczba całkowita jest pierwiastkiem równania. 

 Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań praktycznych z zastosowaniem równań na porównywanie różnicowe i ilorazowe. 

 Nie umie wymienić kilku liczb spełniających daną nierówność. 

 Nie potrafi sprawdzić, czy dana liczba całkowita spełnia nierówność. 

 Niewłaściwie używa znaków >, <, =, . 
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  Sprawdza, czy dana liczba całkowita jest pierwiastkiem równania. 

 Rozwiązuje proste zadania praktyczne z zastosowaniem równań na porównywanie różnicowe i ilorazowe. 

 Wymienia kilka liczb spełniających daną nierówność. 

 Sprawdza, czy dana liczba całkowita spełnia nierówność. 

 Właściwie używa znaków >, <, =, . 

 Rozwiązuje równanie i nierówność, np. z występującymi po prawej i lewej stronie sumami algebraicznymi. 

 Oblicza stosunek dwóch wielkości wyrażonych tą samą jednostką. 

 Sprawdza prawdziwość prostej proporcji. 
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  Sprawdza, czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem równania. 

 Rozwiązuje równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. zawierające nawiasy okrągłe. 

 Przedstawia za pomocą równania sytuację opisaną graficznie. 

 Rozwiązuje typowe zadanie tekstowe z zastosowaniem równań, m.in. z uwzględnieniem wzorów na pola i obwody figur płaskich. 

 Sprawdza, czy dana liczba wymierna spełnia nierówność. 

 Rozwiązuje nierówność zawierającą np. nawiasy okrągłe. 

 Przedstawia graficznie rozwiązanie nierówności na osi liczbowej. 
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  Oblicza stosunek danych wielkości wyrażonych w różnych jednostkach. 

 Wskazuje w proporcji wyrazy skrajne i środkowe oraz stosuje warunek prawdziwości proporcji. 

 Rozwiązuje równanie w postaci proporcji. 
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  Przekształca wzory, by wyznaczyć dowolną wielkość. 

 Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem równań, uwzględniające obliczenia procentowe. 

 Rozwiązuje praktyczne zadania tekstowe z zastosowaniem nierówności. 

 Rozwiązuje równanie w postaci proporcji, zawierające np. nawiasy. 
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 Stosuje poznane wiadomości umiejętności w złożonych, nietypowych sytuacjach zadaniowych lub problemach. 

TWIERDZENIE PITAGORASA 
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 Nie potrafi odczytywać współrzędnych punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych. 

 Nie umie wskazać trójkątów prostokątnych w zbiorze trójkątów. 

 Nie potrafi wskazać przyprostokątnych i przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym położonym dowolnie na płaszczyźnie. 

 Nie umie zapisać symbolicznie tezy tw. Pitagorasa. 

 Nie umie rysować trójkąta prostokątnego. 
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  Odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych. 

 Zaznacza punkty w układzie współrzędnych, mając dane ich współrzędne. 

 Wskazuje trójkąty prostokątne w zbiorze trójkątów. 

 W trójkącie prostokątnym położonym dowolnie na płaszczyźnie wskazuje przyprostokątne i przeciwprostokątną. 

 Zapisuje symbolicznie tezę tw. Pitagorasa. 

 Oblicza długość przeciwprostokątnej, gdy dane są długości przyprostokątnych (liczby naturalne). 

 Rysuje trójkąt prostokątny. 
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 Rysuje układ współrzędnych na płaszczyźnie i nazywa jego osie. 

 Wyodrębnia założenia i tezy w twierdzeniach. 

 Konstruuje trójkąt prostokątny, mając dane przyprostokątne. 

 Oblicza długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając dwie pozostałe długości. 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 
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 Dzieli dowolny wielokąt na trójkąty prostokątne. 

 W układzie współrzędnych dobiera tak trzeci wierzchołek, aby otrzymać trójkąt prostokątny. 

 Uzasadnia graficznie twierdzenie Pitagorasa. 

 Oblicza wysokość w dowolnym trójkącie prostokątnym. 

 Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 
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  Konstruuje trójkąt prostokątny, mając długość przeciwprostokątnej i jednej przyprostokątnej. 

 Stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach dotyczących czworokątów. 

 Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 
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  Podaje tezę twierdzenia odwrotnego do tw. Pitagorasa. 

 Sprawdza algebraicznie, czy trójkąt jest prostokątny. 

 Odkrywa sposób znajdowania trójkątów pitagorejskich. 

 Rozwiązuje zadania-problemy z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego.  

GRANIASTOSŁUPY PROSTE 
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 Nie potrafi wskazać graniastosłupów wśród wielościanów. 

 Nie umie wskazać prostopadłościanu i sześcianu wśród graniastosłupów. 

 Nie umie wskazać na modelu krawędzi, wierzchołków i ścian  graniastosłupa. 

 Nie umie rysować siatki prostopadłościanu (sześcianu). 

 Nie umie obliczać pola powierzchni całkowitej prostopadłościanu (sześcianu), korzystając z gotowych wzorów. 

 Nie zna podstawowych jednostek objętości. 

 Nie potrafi obliczać objętości sześcianu i prostopadłościanu, korzystając  

z gotowych wzorów. 
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  Wskazuje graniastosłupy wśród wielościanów. 

 Wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościan i sześcian. 

 Wskazuje na modelu krawędzie, wierzchołki i ściany graniastosłupa. 

 Rysuje siatkę prostopadłościanu (sześcianu). 

 Oblicza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu (sześcianu), korzystając z gotowych wzorów. 

 Zna podstawowe jednostki objętości. 

 Oblicza objętość sześcianu i prostopadłościanu, korzystając z gotowych wzorów. 
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 Rysuje siatkę graniastosłupa w skali. 

 Oblicza pole powierzchni dowolnego graniastosłupa prostego w prostych zadaniach o kontekście praktycznym. 

 Oblicza objętość dowolnego graniastosłupa prostego w prostych zadaniach o kontekście praktycznym. 
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  Określa własności graniastosłupów prostych. 

 Zamienia jednostki pola i objętości. 

 Rozwiązuje zadania wymagające przekształcania wzorów na pole powierzchni lub objętość graniastosłupa. 
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 Oblicza pole powierzchni graniastosłupa z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 

 Rozwiązuje złożone zadania z zastosowaniem wzorów na pole powierzchni i objętość graniastosłupów. 
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 Wyprowadza wzory na pola powierzchni i objętości graniastosłupów. 

 Rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące pól i objętości graniastosłupów, np. podejmuje decyzję, czy można narysować siatkę graniastosłupa przy 

określonych warunkach. 

ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ 

n
ie

d
o
st

at

ec
zn

y
  

 Nie umie posługiwać się danymi z tabeli, diagramów i ilustracji. 

 Nie umie sporządzić tabeli i diagramu słupkowego mając gotowe dane. 
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 Zbiera dane ze wskazanych źródeł. 

 Segreguje gotowe dane. 

 Zapisuje dane w tabeli i w postaci diagramu słupkowego. 

 Odczytuje dane z tabel i diagramów, ilustrujących wyniki prostych analiz. 
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 Zbiera samodzielnie dane statystyczne. 

 Odpowiada na pytania związane z analizą danych przedstawionych różnymi sposobami. 
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  Znajduje różne źródła informacji. 

 Opracowuje narzędzie zbierania informacji. 

 Przedstawia zebrane dane za pomocą diagramów. 

 Interpretuje wyniki przedstawiane różnymi sposobami. 
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 Formułuje sytuację problemową i określa cel badania statystycznego. 

 Zadaje pytania do gotowych diagramów. 
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  Wykonuje np. statystyczne zadanie projektowe lub badawcze (sformułuje problem, pytania pośrednie, hipotezy, zaplanuje przebieg badania, stworzy 

narzędzia badań, zbierze i zapisze dane, uporządkuje je, przedstawi graficznie, zinterpretuje, wyciągnie wnioski, postawi tezę, dokona prezentacji z 

wykorzystaniem np. multimediów). 

 

Klasa 8 

 

 POTĘGI I PIERWIASTKI 
Uczeo: 

Celujący • zapisuje wszystkie wzory z rozdziału Potęgi i pierwiastki oraz opisuje je poprawnym językiem matematycznym  
• oszacowuje bez użycia kalkulatora wartości złożonych wyrażeo zawierających działania na potęgach o wykładniku naturalnym oraz pierwiastkach 
 • rozwiązuje zadania-problemy, np. dotyczące badania podzielności liczb podanych w postaci wyrażenia zawierającego potęgi o wykładniku 
naturalnym  
• rozwiązuje równania, w których niewiadoma jest liczbą podpierwiastkową lub czynnikiem przed pierwiastkiem,  lub wykładnikiem potęgi 

Bardzo dobry • porównuje wartości potęg lub pierwiastków  
• porządkuje, np. w ciąg rosnący, zbiór potęg o wykładniku naturalnym i pierwiastków 
• stosuje łącznie wszystkie twierdzenia dotyczące potęgowania i pierwiastkowania do obliczania wartości złożonych wyrażeo 
 • usuwa niewymiernośd z mianownika ułamka  
• rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, np. zadania na dowodzenie z zastosowaniem potęg o wykładniku naturalnym i 
pierwiastków 

Dobry  • podaje własnymi słowami definicje: potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim, pierwiastka kwadratowego i sześciennego 
 • stosuje łącznie wszystkie twierdzenia dotyczące potęgowania o wykładniku naturalnym do obliczania wartości złożonych wyrażeo  
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem notacji wykładniczej wyrażającej bardzo duże i bardzo małe liczby 
 • szacuje wartości wyrażeo zawierających potęgi o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia 
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Dostateczny  • stosuje łącznie wzory dotyczące mnożenia, dzielenia, potęgowania potęg o wykładniku naturalnym do obliczania wartości prostego wyrażenia 
 • przedstawia potęgę o wykładniku naturalnym w postaci iloczynu potęg lub ilorazu potęg, lub w postaci potęgi potęgi  
• wyraża za pomocą notacji wykładniczej o wykładniku całkowitym podstawowe jednostki miar 
 • wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb zawierającym potęgi o wykładniku naturalnym  
• wyłącza czynnik liczbowy przed znak pierwiastka i włącza czynnik liczbowy pod znak pierwiastka 
 • oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu oraz przedstawia pierwiastek w postaci iloczynu lub ilorazu pierwiastków 
 • wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb zawierającym pierwiastki 

Dopuszczający  • oblicza wartości potęg o wykładniku całkowitym dodatnim i całkowitej podstawie 
• oblicza wartośd dwuargumentowego wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim 
 • stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tym samym wykładniku całkowitym dodatnim 
• stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tej samej podstawie i wykładniku całkowitym dodatnim  
• stosuje regułę potęgowania potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich 
 • stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych i małych liczb  
• przekształca proste wyrażenia algebraiczne, np. z jedną zmienną, z zastosowaniem reguł potęgowania o wykładniku  całkowitym dodatnim  
• oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych  
• stosuje regułę mnożenia lub dzielenia dwóch pierwiastków drugiego lub trzeciego stopnia 
 • rozkłada całkowitą liczbę podpierwiastkową w pierwiastkach kwadratowych i sześciennych na dwa czynniki takie, aby jeden czynnik był 
odpowiednio kwadratem lub sześcianem liczby całkowitej  
• wyłącza czynnik naturalny przed znak pierwiastka i włącza czynnik naturalny pod znak pierwiastka 
 • określa przybliżoną wartośd liczby przedstawionej za pomocą pierwiastka drugiego lub trzeciego stopnia  
• wykorzystuje kalkulator do potęgowania i pierwiastkowania 

 WŁASNOŚCI FIGUR PŁASKICH  
Uczeo: 

Celujący  • rozpoznaje, kiedy zastosowanie reguły otrzymywania współliniowych punktów kratowych daje kolejne punkty, a kiedy nie 

Bardzo dobry • podaje liczbę przekątnych dowolnego wielokąta foremnego 
 • wyprowadza wzory na obliczanie długości przekątnej kwadratu i dłuższej przekątnej sześciokąta foremnego oraz wysokości trójkąta 
równobocznego 
 • wyprowadza wzory na obliczanie pola trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego  
• rozwiązuje złożone zadania z wykorzystaniem własności różnych wielokątów wypukłych i wklęsłych  
• wyznacza współrzędne kolejnych współliniowych punktów kratowych w układzie współrzędnych 

Dobry  • podaje własnymi słowami definicje wielokątów: foremnych, wypukłych i wklęsłych • oblicza miarę kąta dowolnego wielokąta foremnego  
• podaje liczbę osi symetrii dowolnego wielokąta foremnego  
• stosuje wzory na obliczanie długości przekątnej kwadratu i wysokości trójkąta do rozwiązywania złożonych zadao  
• stosuje zależności między długościami boków w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych 45°, 45° oraz 30°, 60° do rozwiązywania złożonych 
zadao 

Dostateczny  • stosuje własności wielokątów foremnych do rozwiązywania nieskomplikowanych zadao 
 • oblicza miarę kąta pięciokąta i sześciokąta foremnego  
• wyznacza osie symetrii trójkąta, czworokąta, pięciokąta i sześciokąta foremnego  
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• wyznacza przekątne czworokąta, pięciokąta i sześciokąta foremnego  
• stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach ostrych 45°, 45° oraz 30°, 60° do rozwiązywania nieskomplikowanych zadao 

Dopuszczający  • rozpoznaje wielokąty foremne i podaje ich nazwy 
 • stosuje wzory na obliczanie długości przekątnej kwadratu i wysokości trójkąta równobocznego w prostych zadaniach 
 • stosuje wzory na obliczanie pól kwadratu, trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego w prostych zadaniach  
• rozpoznaje wielokąty wypukłe i wklęsłe  
• oblicza pola wielokątów metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów 
 • dla danych dwóch punktów kratowych stosuje regułę wyznaczania innych punktów kratowych należących do prostej przechodzącej przez te 
punkty 

 RACHUNEK ALGEBRAICZNY I RÓWNANIA 
Uczeo: 

Celujący • odkrywa reguły opisane słownie i przedstawia je w postaci wyrażeo algebraicznych • ustala reguły: mnożenia jednomianu przez sumę 
algebraiczną oraz mnożenia dwóch sum algebraicznych  
• odkrywa wzory skróconego mnożenia na kwadrat sumy i różnicy dwóch liczb oraz na różnicę kwadratów dwóch liczb  
• stosuje rachunek algebraiczny do rozwiązywania zadao na dowodzenie 

Bardzo dobry • zapisuje rozwiązania złożonych zadao tekstowych w postaci wyrażeo algebraicznych  
• podnosi dwumian do kwadratu  
• rozwiązuje równania, które wymagają wielu przekształceo, aby je doprowadzid do równao pierwszego stopnia z jedną niewiadomą  
• rozwiązuje złożone zadania tekstowe za pomocą równao pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z obliczeniami dotyczącymi punktów 
procentowych 

Dobry  • zapisuje rozwiązania typowych zadao tekstowych w postaci wyrażeo algebraicznych  
• rozwiązuje zadania przedstawione w postaci rysunku lub opisane słownie z zastosowaniem mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian  
• oblicza wartośd liczbową złożonych wyrażeo algebraicznych 
 • rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, które mają jedno rozwiązanie, nieskooczenie wiele rozwiązao albo nie mają 
rozwiązania  
• przekształca wzory o złożonej strukturze, aby wyznaczyd zadaną wielkośd  

Dostateczny  • zapisuje zależności przedstawione słownie lub na rysunku w postaci wyrażeo algebraicznych jednej lub kilku zmiennych 
 • rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeo algebraicznych sprowadzają się do równao pierwszego stopnia z jedną 
niewiadomą 
 • przekształca proste wzory, aby wyznaczyd zadaną wielkośd we wzorach geometrycznych (np. pól figur) i fizycznych  (np. dotyczących prędkości, 
drogi i czasu) 
 • rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równao pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z obliczeniami procentowymi 

Dopuszczający  • zapisuje wyniki prostych działao w postaci wyrażeo algebraicznych jednej lub kilku zmiennych 
 • oblicza wartośd liczbową prostych wyrażeo algebraicznych 
 • mnoży sumy algebraiczne przez jednomian i dodaje wyrażenia powstałe z mnożenia sum algebraicznych przez jednomian – proste przykłady  
• mnoży dwumian przez dwumian, dokonując redukcji wyrazów podobnych – proste przykłady 
 • rozwiązuje proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równao równoważnych 
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe za pomocą równao pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, np. z obliczeniami procentowymi 
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 BRYŁY 
Uczeo: 

Celujący • wykorzystuje własności graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych w nietypowych zadaniach 

Bardzo dobry • wyznacza liczbę przekątnych dowolnego graniastosłupa  
• wyprowadza wzór na długośd przekątnej sześcianu 
 • rysuje graniastosłupy i ostrosłupy oraz ich siatki 
 • rysuje walce, stożki i kule  
• wskazuje przekroje osiowe i poprzeczne brył obrotowych  
• stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach ostrych 45°, 45° oraz 30°, 60° do obliczania długości odcinków w graniastosłupach i 
ostrosłupach 

Dobry  • zaznacza na rysunkach graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych ich przekroje oraz rozwiązuje zadania dotyczące tych przekrojów  
• rysuje podstawowe przekroje brył w rzeczywistych wymiarach 
 • rozwiązuje złożone zadania o tematyce praktycznej z zastosowaniem obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów 

Dostateczny  • stosuje wzór na długośd przekątnej sześcianu  
• podaje nazwy różnych ostrosłupów  
• rozpoznaje siatki ostrosłupów  
• rozwiązuje typowe zadania o tematyce praktycznej z zastosowaniem własności graniastosłupów i ostrosłupów oraz brył obrotowych takich jak 
walec, stożek i kula 
 • wyznacza na modelu podstawowe przekroje: graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych 
 • rozwiązuje typowe zadania o tematyce praktycznej z zastosowaniem obliczania pola powierzchni i objętości graniastosłupów i ostrosłupów  
• wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w ostrosłupach i graniastosłupach  

Dopuszczający  • rozpoznaje graniastosłupy proste, prawidłowe i pochyłe  
• wskazuje podstawowe elementy graniastosłupów (np. krawędzie, wysokośd, wysokości ścian bocznych, przekątne) 
 • oblicza pola powierzchni i objętości graniastosłupów prostych i prawidłowych – proste przypadki  
• wśród różnych brył wyróżnia ostrosłupy i podaje przykłady takich brył np. w architekturze, otoczeniu 
 • rozpoznaje ostrosłupy prawidłowe  
• wskazuje podstawowe elementy ostrosłupów (np. krawędzie podstawy, krawędzie boczne, wysokośd bryły, wysokości ścian bocznych)  
• oblicza pole powierzchni i objętośd ostrosłupów prawidłowych oraz takich, które nie są prawidłowe – proste przypadki  
• wyróżnia bryły obrotowe wśród innych brył 
 • rozpoznaje walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył  
• wskazuje oś obrotu bryły obrotowej 

  
WPROWADZENIE DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEOSTWA 
Uczeo: 

Celujący • oblicza, ile jest liczb x spełniających warunki: a  x  b, a < x < b, a  x < b, a< x  b, gdzie a i b są liczbami całkowitymi 

Bardzo dobry • znajduje liczbę zdarzeo sprzyjających pewnemu zdarzeniu w doświadczeniach losowych polegających na rzucie innymi kostkami niż sześcienna 
kostka do gry, a także wypisuje te zdarzenia  
• podaje, jaką minimalną i jaką maksymalną wartośd może mied prawdopodobieostwo zdarzenia w dowolnym doświadczeniu losowym  
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• oblicza prawdopodobieostwa zdarzeo w doświadczeniach losowych polegających na rzucie innymi kostkami niż sześcienna kostka do gry 
 • rozwiązuje problemy, wykorzystując pojęcie prawdopodobieostwa zdarzenia losowego  

Dobry  • wyprowadza wzór na liczbę kolejnych elementów skooczonych zbiorów liczbowych i stosuje go do rozwiązywania zadao  
• oblicza, ile jest liczb o danej własności dogodną dla siebie metodą – trudniejsze przypadki, np. liczbę reszt z dzielenia dowolnej liczby naturalnej 
przez daną liczbę jednocyfrową  
• przedstawia wyniki doświadczenia losowego różnymi sposobami, np. za pomocą tabeli liczebności, tabeli częstości, diagramów słupkowych, 
kołowych procentowych • przedstawia wyniki doświadczenia losowego za pomocą drzewa  

Dostateczny  • analizuje wyniki prostych doświadczeo losowych polegających np. na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną 
lub losowaniu kuli spośród zestawu kul  
• analizuje wyniki doświadczeo losowych przedstawionych w postaci drzewa 

Dopuszczający  • oblicza, ile jest obiektów o danej własności dogodną dla siebie metodą w prostych przypadkach, np. ile jest: liczb naturalnych dwucyfrowych, 
trzycyfrowych, dzielników dwucyfrowej liczby naturalnej, dwucyfrowych liczb pierwszych (złożonych)  
• przeprowadza proste doświadczenia losowe polegające np. na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub 
losowaniu kuli spośród zestawu kul i zapisuje ich wyniki w dogodny dla siebie sposób  
• rozpoznaje zdarzenia pewne i niemożliwe w doświadczeniach losowych polegających na jednokrotnym rzucie monetą, sześcienną kostką do gry, 
kostką wielościenną lub na jednokrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul  
• znajduje liczbę zdarzeo elementarnych sprzyjających pewnemu zdarzeniu w doświadczeniach losowych opisanych wyżej, a także wypisuje te 
zdarzenia w dogodny dla siebie sposób  
• oblicza prawdopodobieostwa zdarzeo w doświadczeniach losowych polegających na rzucie monetą, rzucie sześcienną kostką do gry, rzucie kostką 
wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu kul 

 OKRĄG, KOŁO I PIERŚCIEO KOŁOWY 
Uczeo:  

Celujący • rozwiązuje nietypowe zadania, problemy z zastosowaniem obliczania długości okręgu, pola koła i pola pierścienia kołowego 

Bardzo dobry • rozwiązuje złożone zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania długości okręgu i pola koła 
 • rozwiązuje złożone zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania pola pierścienia kołowego 

Dobry  • podaje, jak wyprowadzid wzór na długośd okręgu o danym promieniu lub danej średnicy  
• przekształca wzór na długośd okręgu, aby obliczyd promieo lub średnicę okręgu  
• wyprowadza wzór na pole koła o danym promieniu lub danej średnicy  
• przekształca wzór na pole koła, aby obliczyd promieo lub średnicę koła  
• wyprowadza wzór na pole pierścienia kołowego  

Dostateczny  • oblicza promieo lub średnicę okręgu o danej długości okręgu – proste przypadki  
• oblicza promieo lub średnicę koła o danym polu – proste przypadki  
• rozwiązuje proste zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania długości okręgu i pola koła  
• rozwiązuje proste zadania o treści praktycznej z zastosowaniem obliczania pola pierścienia kołowego 

Dopuszczający  • oblicza długośd okręgu i pole koła o danym promieniu lub danej średnicy, korzystając ze wzorów 
 • oblicza pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pierścieo, korzystając ze wzoru 

 SYMETRIE 
Uczeo: 
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Celujący • podaje definicje symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta  
• rozwiązuje nietypowe zadania, problemy z zastosowaniem własności symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta oraz figur osiowo- i 
środkowosymetrycznych 

Bardzo dobry • stosuje w złożonych zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta  
• znajduje liczbę osi symetrii figur osiowosymetrycznych i zaznacza te osie na rysunku  
• znajduje środek symetrii figury lub uzasadnia jego brak 

Dobry  •  konstruuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta  
• wyznacza współrzędne punktów symetrycznych do danych względem osi układu współrzędnych  
• wyznacza współrzędne punktów symetrycznych do danych względem początku układu współrzędnych  
• rysuje figurę (np. trójkąt, trapez) symetryczną do danej względem prostej 
 • rysuje figurę (np. trójkąt, trapez) symetryczną do danej względem punktu  
• rysuje na papierze w kratkę figury symetryczne względem osi i względem punktu 

Dostateczny  • podaje i stosuje w prostych zadaniach podstawowe własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta  
• uzupełnia figurę do figury osiowosymetrycznej przy danych: osi symetrii figury i części figury  
• uzupełnia figurę do figury środkowosymetrycznej przy danych: środku symetrii figury i części figury  
• rysuje figurę (np. punkt, odcinek, okrąg) symetryczną do danej względem prostej  
• rysuje figurę (np. punkt, odcinek, okrąg) symetryczną do danej względem punktu 

Dopuszczający  • rozpoznaje symetralną odcinka i dwusieczną kąta  
• rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowosymetryczne  
• wskazuje na rysunku osie symetrii figur osiowosymetrycznych i środek symetrii figur środkowosymetrycznych 

 KOMBINATORYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIEOSTWA 
Uczeo: 

Celujący  • oblicza prawdopodobieostwa zdarzeo w doświadczeniach polegających na losowaniu trzech elementów ze zwracaniem lub bez zwracania w 
nietypowych zadaniach  
• rozwiązuje nietypowe zadania, problemy z zastosowaniem reguł mnożenia i dodawania oraz obliczania prawdopodobieostwa zdarzeo w 
doświadczeniach polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez 
zwracania 

Bardzo dobry • stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania elementów zbiorów w sytuacjach wymagających rozważenia kilku przypadków – złożone 
zadania  
• oblicza prawdopodobieostwa zdarzeo w doświadczeniach polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo losowaniu dwóch elementów 
ze zwracaniem lub bez zwracania w złożonych zadaniach 

Dobry  • przedstawia w postaci drzewa wyniki doświadczeo losowych polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli 
spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez zwracania  
• oblicza prawdopodobieostwa zdarzeo w doświadczeniach polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo losowaniu dwóch elementów 
ze zwracaniem lub bez zwracania w typowych zadaniach 

Dostateczny  • rozpoznaje, czy można uzyskad wyniki sprzyjające danemu zdarzeniu, oraz rozpoznaje zdarzenia pewne i niemożliwe – w doświadczeniach 
losowych polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez 
zwracania 
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 • oblicza prawdopodobieostwa zdarzeo w doświadczeniach, polegających na dwukrotnym rzucie kostką do gry albo losowaniu dwóch elementów 
ze zwracaniem lub bez zwracania – proste przypadki 

Dopuszczający  • stosuje regułę mnożenia do zliczania elementów zbiorów o określonych własnościach – proste przypadki 
 • stosuje regułę dodawania i mnożenia do zliczania elementów zbiorów w sytuacjach wymagających rozważenia kilku przypadków – typowe 
zadania  
• znajduje liczbę zdarzeo elementarnych sprzyjających pewnemu zdarzeniu w doświadczeniach losowych polegających na dwukrotnym rzucie 
kostką do gry albo dwukrotnym losowaniu kuli spośród zestawu kul ze zwracaniem lub bez zwracania 
 • zapisuje zdarzenia elementarne w powyższych doświadczeo losowych w dogodny dla siebie sposób 

 

Przyroda 

 

Klasa 4 
 

Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

 1. Lekcja 

organizacyjna. 

W jaki sposób 

będziemy 

pracować na 

lekcjach przyrody? 

określa, za co może uzyskać ocenę na lekcjach przyrody; wymienia możliwości poprawy oceny niedostatecznej; wymienia zasady pracy na lekcjach 

przyrody; podaje przykłady zajęć, na których będą obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa 

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie 

1. Pierwsza lekcja 

przyrody 

2. Jak będziemy 

poznawać 

przyrodę? 

wymienia źródła 

informacji o przyrodzie 

(B); korzysta z płyty 
dołączonej do 

podręcznika (D); 

omawia podstawowe 

zasady pracy 

i bezpieczeństwa 

obowiązujące 

w pracowni 

przyrodniczej (B) 

wymienia elementy 

tworzące świat przyrody 

(A); omawia, czym 
zajmuje się przedmiot 

przyroda (C); korzysta 

ze wskazanej przez 

nauczyciela edukacyjnej 

strony internetowej (D) 

podaje przykłady 

wykorzystania pomocy 

dydaktycznych znajdujących 
się w pracowni 

przyrodniczej (C); wyjaśnia 

celowość istnienia 

regulaminu pracowni 

przyrodniczej (D) 

podaje przykłady 

zagadnień, które będzie 

miał możliwość poznać 
na lekcjach przyrody 

(C); wyjaśnia zasady, 

którymi powinni 

kierować się 

kolekcjonerzy okazów 

przyrodniczych (B) 

przygotowuje krótką notatkę 

na temat różnych informacji 

znajdujących się we 
wskazanych przez 

nauczyciela dodatkowych 

źródłach, np. atlasach, 

albumach, encyklopediach 

itp. (D) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

2. Dobrze się 

czujemy w szkole 

i w domu 

3. Co wpływa na 

dobre 

samopoczucie w 

szkole i w domu? 

proponuje sposoby 

bezpiecznego spędzania 

przerw (C); wyjaśnia, 

na czym polega 

zachowanie asertywne 

(nie używając terminu 

„asertywność”) (C); 
podaje przykłady 

obowiązków 

domowych, które może 

wykonywać uczeń 

4 klasy (B) 

omawia sposób 

właściwego przygotowania 

miejsca do nauki (B); 

wymienia zasady 

skutecznego uczenia się 

(B); wymienia osoby, do 

których może się zwrócić 
uczeń mający problemy 

(B); podaje przykłady 

czynników pozytywnie i 

negatywnie wpływających 

na samopoczucie w szkole 

i w domu (B) 

omawia zasady skutecznego 

uczenia się (B); wyjaśnia, 

dlaczego w sytuacjach 

trudnych warto zwrócić się 

o pomoc do innych (B); 

podaje przykłady sytuacji, 

w których może służyć 
pomocą innym (C) 

omawia wpływ hałasu na 

samopoczucie w szkole 

(B); charakteryzuje 

czynniki wpływające na 

tworzenie dobrej 

atmosfery w szkole 

i w domu (C) 

analizuje wybrane 2–3 cechy 

charakteru i zachowania, 

które ułatwiają lub utrudniają 

kontakty z rówieśnikami (D) 

 

3. Uczymy się 

planować 

4. Dlaczego 

planowanie zajęć 
jest ważne? 

analizuje przykładowy 

plan dnia (C); podaje 
przykłady form 

wypoczynku aktywnego 

(B); podaje przykłady 

form wypoczynku 

biernego (B) 

omawia zasady zdrowego 

stylu życia (B); wyjaśnia, 
dlaczego należy planować 

codzienne czynności (B); 

planuje formy 

wypoczynku dostosowane 

do codziennych czynności 

(C) 

wyjaśnia, czym jest zdrowy 

styl życia (B); konstruuje 
własny plan dnia (D); 

wyjaśnia, dlaczego ważne 

jest stosowanie 

różnorodnych form 

wypoczynku (D) 

uzasadnia, że 

planowanie 
codziennych czynności 

jest elementem 

zdrowego stylu życia 

(D) 

proponuje, wraz z 

uzasadnieniem, ciekawe 
formy wypoczynku dla 

swojej rodziny, 

możliwe do 

zrealizowania w dniu 

wolnym od pracy (D) 

Podsumowanie 
działu 1 

5., 6. Podsumowanie i sprawdzian z działu „Poznajemy najbliższe otoczenie” 

Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika 

1. Przyroda 

i jej składniki 

7. Poznajemy 

składniki przyrody 

wymienia 3–4 elementy 

przyrody nieożywionej 

(A); podaje 3–4 

elementy przyrody 

ożywionej (A) 

wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„przyroda nieożywiona” 

(B); wymienia 3 składniki 

przyrody nieożywionej 

niezbędne do życia (A); 

podaje 3 przykłady 
wytworów działalności 

człowieka (B) 

wymienia cechy 

ożywionych elementów 

przyrody (A); wskazuje 

w najbliższym otoczeniu 

przykłady wytworów 

działalności człowieka (C) 

podaje przykłady powiązań 

przyrody nieożywionej 

i ożywionej (A); 

klasyfikuje wskazane 

elementy na ożywione 

i nieożywione składniki 
przyrody oraz wytwory 

działalności człowieka (C) 

wyjaśnia, w jaki sposób 

zmiana jednego elementu 

przyrody może wpłynąć na 

pozostałe wybrane elementy 

(B) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

2. Jak poznawać 

przyrodę? 

8. Jakimi 

sposobami 

poznajemy 

przyrodę? 

wymienia zmysły 

umożliwiające 

poznawanie 

otaczającego świata (B); 

omawia dowolną cechę 

przyrodnika (C) 

omawia rolę 

poszczególnych 

zmysłów w poznawaniu 

świata (B); wymienia 

cechy przyrodnika (B) 

porównuje ilość i rodzaj 

informacji uzyskiwanych 

za pomocą 

poszczególnych zmysłów 

(C); określa rolę 

obserwacji w 

poznawaniu przyrody 
(B); omawia etapy 

doświadczenia (A) 

na podstawie obserwacji 

podejmuje próbę 

przewidzenia niektórych 

sytuacji i zjawisk (np. 

dotyczących pogody, 

zachowania zwierząt) (D); 

wyjaśnia, czym jest 
doświadczenie (B) 

przeprowadza dowolne 

doświadczenie wraz 

z zapisem wyników 

obserwacji (D); wyjaśnia, 

dlaczego do niektórych 

doświadczeń należy używać 

dwóch zestawów (D) 

3. Przyrządy 

i pomoce 

przyrodnika 

 

 

 

9. Przyrządy 

i pomoce 

ułatwiające 

prowadzenie 
obserwacji 

w terenie 

podaje nazwy 

przyrządów służących 

do prowadzenia 

obserwacji w terenie 
(A); przeprowadza 

obserwację za pomocą 

lupy lub lornetki (C); 

notuje 2–3 spostrzeżenia 

dotyczące 

obserwowanych 

obiektów (C); wykonuje 

schematyczny rysunek 
obserwowanego obiektu 

(C) 

przyporządkowuje 

przyrząd do 

obserwowanego obiektu 

(C); proponuje przyrządy, 
jakie należy przygotować 

do prowadzenia obserwacji 

w terenie (D); określa 

charakterystyczne cechy 

obserwowanych obiektów 

(C) 

 

planuje miejsca 2–3 

obserwacji (C); dobiera 

przyrząd do obserwowanego 

obiektu (C) 

 

planuje obserwację 

dowolnego obiektu lub 

organizmu w terenie (D); 

uzasadnia celowość 
zaplanowanej obserwacji 

(D) 

 

przygotowuje informacje na 

temat innych przyrządów 

służących do prowadzenia 

obserwacji (odległych 
obiektów, głębin) (D) 

 

9a. Lekcja 

w terenie –

Przyrządy 

i pomoce 

przyrodnika 

10. Poznajemy 

budowę i działanie 

mikroskopu 

podaje przykłady 

obiektów, które 

można obserwować 

za pomocą 

mikroskopu (B); 

wykonuje 
schematyczny 

rysunek 

obserwowanego 

obiektu (C) 

omawia przeznaczenie 

mikroskopu (B); 

przygotowuje mikroskop 

do prowadzenia 

obserwacji (C) 

podpisuje na schemacie 

poszczególne części 

mikroskopu (C); 

przeprowadza obserwację 

mikroskopową zgodnie 

z instrukcją (D) 

określa 

przeznaczenie 

poszczególnych 

części mikroskopu 

(C) 

samodzielnie wykonuje 

prosty preparat 

mikroskopowy (D); 

przygotowuje informacje 

na temat mikroskopu 

elektronowego (D) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

4. Określamy 

kierunki 

geograficzne 

 

 

4. Określamy 

kierunki 

geograficzne cd. 

 

 

11. W jaki sposób 

określamy kierunki 

geograficzne? 

podaje nazwy 

wskazanych przez 

nauczyciela głównych 

kierunków 

geograficznych (C) 

podaje nazwy głównych 

kierunków 

geograficznych (C) 

wyjaśnia, co to jest 

widnokrąg (B); omawia 

budowę kompasu (B) 

podaje przykłady 

wykorzystania w życiu 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych 

(B) 

podaje historyczne 

i współczesne przykłady 

praktycznego 

wykorzystania 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych 

(D) 

podaje historyczne 

i współczesne przykłady 

praktycznego 

wykorzystania 

umiejętności wyznaczania 
kierunków geograficznych 

(D) 

12. Określamy 

kierunki 

geograficzne 

za pomocą 

kompasu 
i gnomonu 

wyznacza kierunki 

geograficzne za pomocą 

kompasu (C) 

posługując się instrukcją, 

wyznacza kierunki 

geograficzne za pomocą 

gnomonu (C) 

omawia sposób 

wyznaczania kierunków 

geograficznych za pomocą 

gnomonu (B) 

porównuje dokładność 

wyznaczania 

kierunków 

geograficznych za 

pomocą kompasu 
i gnomonu (D) 

13. Inne sposoby 

wyznaczania 

kierunków 

geograficznych 

rysuje różę głównych 

kierunków 

geograficznych (B) 

podaje nazwy pośrednich 

kierunków 

geograficznych (A); 

rysuje różę głównych 

i pośrednich kierunków 
geograficznych (B) 

wyznacza kierunki 

geograficzne, stosując 

poznane wcześniej sposoby 

(C) 

omawia sposoby 

wyznaczania kierunku 

północnego na podstawie 

obserwacji obiektów 

przyrodniczych 
i wytworów człowieka (C) 

odszukuje ukryty obiekt, 

poruszając się według 

instrukcji podanej przez 

nauczyciela (D) 

13a. Lekcja w 

terenie – 

Ćwiczenia w 

wyznaczaniu 

kierunków 

geograficznych 

5. Mapa –

niezbędna pomoc 

dla przyrodnika 

14. Jak czytać 

mapę? 

wymienia rodzaje map 

(A); odczytuje 

informacje zapisane 

w legendzie planu (C) 

wyjaśnia pojęcie „legenda” 

(B); określa przeznaczenie 

różnych rodzajów map 

(B); dobiera rodzaj mapy 

do określonego zadania 

(C); rozpoznaje obiekty 

przedstawione na planie za 
pomocą znaków 

topograficznych (C/D) 

opisuje słowami fragment 

terenu przedstawiony na 

planie (D); przygotowuje 

„zbiór” znaków 

topograficznych dla 

najbliższej okolicy (C) 

porównuje dokładność 

poszczególnych 

rodzajów map (D); 

odszukuje na mapie 

wskazane obiekty (C/D) 

rysuje fragment drogi do 

szkoły, np. ulicy, 

zmniejszając jej wymiary 

(np. 1000 razy), używając 

właściwych znaków 

topograficznych (D) 

6. Jak się 

orientować 

15. Jak się 

orientować 

w terenie? 

wskazuje kierunki 

geograficzne na mapie 

określa położenie innych 

obiektów na mapie w 

stosunku do podanego 

wyjaśnia, na czym 

polega orientowanie 

mapy (B); orientuje 

orientuje mapę za 

pomocą obiektów 

dostosowuje sposób 

orientowania mapy do 



185 

Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

w terenie? 

 

 

15a. Lekcja 

w terenie – Jak się 

orientować w 

terenie? 

(C) 

 

 

obiektu (C) 

 

mapę za pomocą 

kompasu (C) 

 

w terenie (C) 

 

 

otaczającego terenu (D) 

 

7. Obserwujemy 

i pielęgnujemy 

rośliny 

 

 

16. Poznajemy 

zasady pielęgnacji 

roślin 

wymienia zasady 

pielęgnacji roślin (B) 

omawia zasady 

pielęgnacji roślin (B); 

podaje przykłady roślin 

stosowanych jako 

przyprawy do potraw 
(B) 

rozpoznaje wybrane rośliny 

doniczkowe (C); wyjaśnia, 

jakie znaczenie ma 

znajomość wymagań 

życiowych uprawianych 
roślin (D) 

wymienia kilka powodów, 

dla których uprawiamy 

rośliny (B); porównuje 

wymagania dwóch roślin 

doniczkowych (np. 
kaktusa i paproci) (D) 

prezentuje jedną 

egzotyczną roślinę 

(ozdobną lub 

przyprawową), omawiając 

jej wymagania życiowe 
(D) 

17. Poznajemy 

etapy 

kiełkowania 

fasoli 

na podstawie instrukcji 

zakłada i prowadzi 

uprawę fasoli (C); dzieli 

rośliny na drzewa, 

krzewy i rośliny zielne 

(B); wykonuje zielnik 

zawierający 5 roślin (D) 

prezentuje wyniki 

obserwacji rozwoju 

uprawianej fasoli (D); 

podaje przykłady drzew, 

krzewów i roślin 

zielnych rosnących 

w ogrodach (C); 

wykonuje zielnik 
zawierający 10 roślin (D) 

podaje nazwy etapów 

rozwoju rośliny (A); 

rozpoznaje drzewa i krzewy 

rosnące w najbliższym 

otoczeniu (C); wykonuje 

zielnik zawierający rośliny 

rosnące na określonym 

siedlisku, np. na poboczach 
dróg (D) 

określa warunki niezbędne 

do prowadzenia uprawy 

roślin (C); porównuje 

budowę zewnętrzną drzew, 

krzewów i roślin zielnych 

(C); wykonuje zielnik 

zawierający rośliny 

rosnące w kilku różnych 
siedliskach (D) 

przygotowuje informację na 

temat roślin leczniczych 

uprawianych w domu lub 

w ogrodzie (D) 

17a. Lekcja 

w terenie –
Rozpoznawanie 

drzew, krzewów 

i roślin zielnych 

 

 

 

8. Obserwujemy 

i pielęgnujemy 
zwierzęta 

18. Poznajemy 

zasady opieki nad 
hodowanymi 

zwierzętami 

podaje przykłady 

zwierząt hodowanych 
przez człowieka (B); 

omawia wymagania 

zwierzęcia hodowanego 

w domu lub w pracowni 

przyrodniczej (B); 

opowiada o hodowanym 

zwierzęciu (D) 

 

 

wyjaśnia, dlaczego decyzja 

o hodowli zwierzęcia 
powinna być dokładnie 

przemyślana (D); omawia 

zasady opieki nad 

zwierzętami (B) 

określa cel hodowli zwierząt 

(B); wyjaśnia, dlaczego nie 
wszystkie zwierzęta 

możemy hodować w domu 

(B); wskazuje źródła 

informacji na temat 

hodowanych zwierząt (C) 

formułuje apel do osób 

mających zamiar 
hodować zwierzę lub 

podarować je 

w prezencie (D) 

przygotowuje ciekawostki 

i dodatkowe informacje na 
temat zwierząt (np. 

najszybsze zwierzęta) (D) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

Podsumowanie 

działu 2 

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

Dział 3. Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych 

1. Woda występuje 

w trzech 

postaciach 

21. Poznajemy 

stany skupienia 

wody 

wymienia stany 

skupienia wody 

w przyrodzie (A); podaje 
przykłady występowania 

wody w różnych stanach 

skupienia (B); odczytuje 

wskazania termometru 

(C) 

omawia budowę 

termometru (B); 

przeprowadza, zgodnie 
z instrukcją, 

doświadczenia wykazujące 

wpływ:  

– temperatury otoczenia na 

parowanie wody (C), 

– wielkości powierzchni 

na parowanie wody (C); 

wyjaśnia pojęcia: 
parowanie i skraplanie 

wody (B) 

 

 

wyjaśnia zasadę działania 

termometru (B); formułuje 

wnioski do 
przeprowadzonych 

doświadczeń (D) 

dokumentuje 

doświadczenia według 

poznanego schematu (D) 

wyjaśnia, popierając 

przykładami, zjawiska 

sublimacji i resublimacji (D) 

2. Kiedy woda 

zamarza, kiedy lód 

się topi? 

22. Obserwujemy 

zmiany stanu 

skupienia wody 

w przyrodzie 

podaje warunki 

krzepnięcia wody (B); 

podaje nazwy przemian 

stanów skupienia wody 
(C); przyporządkowuje 

stany skupienia wody do 

właściwych przedziałów 

temperaturowych (B) 

przeprowadza 

doświadczenie wykazujące 

zmianę objętości wody 

podczas krzepnięcia (C); 
przeprowadza 

doświadczenie wykazujące 

wpływ temperatury na 

proces topnienia (C); 

obserwuje i nazywa 

zjawiska atmosferyczne 

występujące w Polsce (C) 

formułuje wnioski 

z przeprowadzonych 

doświadczeń (D); rysuje 

schemat przedstawiający 
zmiany stanu skupienia 

wody (C) 

dokumentuje 

doświadczenia według 

poznanego schematu (D) 

uzasadnia, że obieg wody 

w przyrodzie pozwala 

zachować jej stałą ilość na 

Ziemi (może zaproponować 
doświadczenie) (D); omawia 

obieg wody w przyrodzie (B) 

3. Obserwujemy 

pogodę 

 

 

 

23. Poznajemy 

składniki pogody 

i sposoby ich 

pomiaru 

wymienia składniki 

pogody (A); 

rozpoznaje rodzaje 

opadów (C) 

 

zapisuje temperaturę 

dodatnią i ujemną (C); na 

podstawie obserwacji 

określa stopień 

zachmurzenia nieba (C); 

wymienia przyrządy służące 

do obserwacji 

meteorologicznych (A); 

omawia zmiany temperatury 

powietrza w ciągu roku (B); 

analizuje wpływ zmian 

temperatury powietrza na 

życie organizmów żywych 

(C); wykazuje związek 

pomiędzy porą roku 

wykazuje związek rodzajów 

chmur z możliwością 

wystąpienia opadów (B); 

wyjaśnia różnice między 

opadami a osadami 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

 23a. Lekcja 

w terenie – 

Obserwacja 

i pomiar 

składników 

pogody 

 

 

omawia sposób pomiaru 

ilości opadów (B); podaje 

nazwy osadów 

atmosferycznych (B); 

określa jednostki, 

w których wyraża się 

składniki pogody (B) 

omawia sposób 

powstawania chmur (B); 

rozróżnia rodzaje osadów 

atmosferycznych (C) 

a występowaniem 

określonego rodzaju 

osadów (D); rozpoznaje 

rodzaje chmur (D) 

atmosferycznymi (D) 

4. Skąd się bierze 

wiatr? 

24. Badamy 

obecność powietrza  

i ciśnienia 
atmosferycznego 

przyporządkowuje 

nazwy 3 przyrządów  

do rodzajów obserwacji 
meteorologicznych (C) 

przeprowadza 

doświadczenie wykazujące 

obecność powietrza (C); 
podaje nazwę jednostki 

pomiaru ciśnienia (A); 

przeprowadza 

doświadczenie wykazujące 

obecność ciśnienia 

atmosferycznego (C); 

podaje nazwę jednostki, 

w której wyraża się 
prędkość wiatru (A) 

wyjaśnia, czym jest 

ciśnienie atmosferyczne (B); 

formułuje wnioski 
z przeprowadzonych 

doświadczeń (D) 

dokumentuje 

doświadczenia według 

poznanego schematu (D); 
wyjaśnia, jak powstaje 

wiatr (B) 

omawia związek zmian 

ciśnienia atmosferycznego 

z aktywnością 
psychofizyczną 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 budowę 

wiatromierza (B); 
przygotowuje możliwą 

prognozę pogody na dzień 

następny dla swojej 

miejscowości (C) 

na podstawie obserwacji 

określa kierunek wiatru 
(C) 

przygotowuje informację na 

temat rodzajów wiatru (C) 

5. Słońce zmienia 

położenie nad 

widnokręgiem 

26. Jak zmienia się 

położenie Słońca 

nad 
widnokręgiem? 

wyjaśnia pojęcia: 

wschód Słońca, 

zachód Słońca (B) 

omawia pozorną 

wędrówkę Słońca nad 

widnokręgiem (B); 
wskazuje zależności 

między wysokością Słońca 

a długością cienia (C) 

omawia zmiany temperatury 

powietrza w ciągu dnia (B); 

wyjaśnia, czym są 
górowanie Słońca i południe 

słoneczne (B) 

omawia zmiany długości 

cienia w ciągu dnia (B) 

podaje przykłady 

praktycznego wykorzystania 

wiadomości dotyczących 
zmian temperatury i długości 

cienia w ciągu dnia (np. 

wybór ubrania, pielęgnacja 

roślin, ustawienie budy dla 

psa) (B) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

6. Obserwujemy 

pory roku 

 

 

27. Jak zmienia się 

pogoda i przyroda 

w ciągu roku? 

wymienia daty 

rozpoczęcia 

kalendarzowych pór 

roku (A); podaje po 

3 przykłady zmian 

zachodzących 

w przyrodzie 
w poszczególnych 

porach roku (C); 

proponuje sposoby 

opieki nad zwierzętami 

w okresie zimy (C) 

wyjaśnia pojęcia: równonoc 

jesienna, równonoc 

wiosenna, przesilenie letnie, 

przesilenie zimowe (B); 

omawia cechy pogody 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

omawia zmiany w pozornej 

wędrówce Słońca nad 

widnokręgiem 

w poszczególnych porach 

roku (B) 

porównuje wysokość 

Słońca nad widnokręgiem 

oraz długość cienia 

w poszczególnych porach 

roku (C) 

wymienia fenologiczne 

pory roku, czyli te, które 

wyróżnia się na podstawie 

fazy rozwoju roślinności 

(A) 
27a. Lekcja 

w terenie – Jak 
zmienia się pogoda 

i przyroda w ciągu 

roku? 

Podsumowanie 
działu 3 

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

Dział 4. Odkrywamy tajemnice życia 

1. Wspólne cechy 

organizmów 

30. Poznajemy 

budowę 

i czynności 

życiowe 

organizmów 

wyjaśnia pojęcia: 

organizm 

jednokomórkowy, 

organizm 

wielokomórkowy (B); 

odróżnia organizmy 

jednokomórkowe od 

wielokomórkowych (C); 
omawia dwie wybrane 

czynności życiowe 

organizmów (B) 

podaje 

charakterystyczne cechy 

organizmów (B); 

rozpoznaje na ilustracji 

wybrane organy/narządy 

(C); wymienia czynności 

życiowe organizmów 

(A) 

omawia hierarchiczną 

budowę organizmów 

wielokomórkowych (B); 

charakteryzuje czynności 

życiowe organizmów (C); 

omawia cechy 

rozmnażania płciowego 

i bezpłciowego (B) 

podaje przykłady różnych 

sposobów wykonywania 

tych samych czynności 

przez organizmy (np. ruch, 

wzrost) (C); porównuje 

rozmnażanie płciowe 

i bezpłciowe (C) 

przygotowuje informacje 

na temat najmniejszych 

i największych 

organizmów żyjących na 

Ziemi (D) 

2. Różnorodność 

organizmów 

31. W jaki sposób 

uporządkowano 

organizmy? 

omawia cechy 

przedstawicieli dwóch 

dowolnych królestw 
organizmów (B) 

podaje nazwy królestw 

organizmów (A); omawia 

cechy roślin, zwierząt 
i grzybów (B); opisuje 

wybranych przedstawicieli 

roślin, zwierząt i grzybów, 

uwzględniając środowisko, 

w którym żyją (C) 

omawia cechy 

przedstawicieli 

poszczególnych królestw 
organizmów (B); 

charakteryzuje królestwo 

protistów (B) 

porównuje sposoby 

odżywiania się roślin, 

zwierząt i grzybów (C) 

uzasadnia potrzebę 

klasyfikacji organizmów (C); 

charakteryzuje wirusy (C); 
wymienia nazwy jednostek 

systematycznych (A); 

omawia zasady nazewnictwa 

organizmów (B); 

przygotowuje informacje na 

temat długości życia 

wybranych organizmów 

(żyjących najdłużej 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

i najkrócej) (D) 

3. Organizmy 

różnią się 

sposobem 

odżywiania 

32. Jak odżywiają 

się rośliny i dla 

jakich organizmów 

są pożywieniem? 

przyporządkowuje 

podane organizmy do 

grup troficznych 

(samożywne, 

cudzożywne) (B); 

podaje przykłady 
organizmów 

cudzożywnych (B) 

dzieli organizmy na 

samożywne cudzożywne 

(C); podaje przykłady 

organizmów 

roślinożernych (B) 

wyjaśnia pojęcia: 

organizm samożywny, 

organizm cudzożywny 

(B); wymienia cechy 

roślinożerców (B) 

omawia sposób 

wytwarzania pokarmu 

przez rośliny (B) 

przygotowuje informacje na 

temat pasożytnictwa 

w świecie roślin (D) 

33. W jaki sposób 

zdobywają pokarm 

zwierzęta 

mięsożerne  
i wszystkożerne? 

wymienia 

przedstawicieli 

mięsożerców żyjących 

w Polsce (B); wymienia 
przedstawicieli 

wszystkożerców (B); 

wymienia, na podstawie 

ilustracji, 

charakterystyczne cechy 

drapieżników (B) 

dzieli mięsożerców na 

drapieżniki  

i padlinożerców (B); 

wyjaśnia, na czym polega 
wszystkożerność (B) 

podaje przykłady zwierząt 

odżywiających się 

szczątkami glebowymi (B); 

wymienia przedstawicieli 
pasożytów (B) 

określa rolę, jaką 

odgrywają w przyrodzie 

zwierzęta odżywiające się 

szczątkami glebowymi 
(C); wyjaśnia, na czym 

polega pasożytnictwo (B) 

przygotowuje informacje na 

temat pasożytnictwa 

w świecie bakterii, grzybów, 

protistów (D) 

4. Zależności 

pokarmowe  

w przyrodzie 

34. Poznajemy 

zależności 

pokarmowe 
między 

organizmami 

układa łańcuch 

pokarmowy z podanych 

organizmów (C) 

wyjaśnia, czym są 

zależności 

pokarmowe (B); podaje 
nazwy ogniw łańcucha 

pokarmowego (A) 

wyjaśnia nazwy ogniw 

łańcucha pokarmowego (B); 

wyjaśnia, co to jest sieć 
pokarmowa (B) 

uzasadnia, że rośliny nie 

mogłyby istnieć bez 

obecności zwierząt (D) 

podaje przykłady obrony 

przed wrogami w świecie 

roślin i zwierząt (C); 
uzasadnia, że zniszczenie 

jednego elementu przyrody 

może doprowadzić do 

wyginięcia innych (D) 

Podsumowanie 

działu 4 

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

Dział 5. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

1. Odżywianie się 37. Poznajemy 

składniki pokarmu 

dzieli pożywienie ze 

względu na pochodzenie 

(B); podaje przykłady 

produktów pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego 

(C); omawia 

znaczenie wody dla 
organizmu (B) 

wymienia składniki 

pokarmowe (A); podaje 

przykłady produktów 

zawierających duże ilości 

białek, cukrów, tłuszczów 

(B) 

omawia rolę składników 

pokarmowych w organizmie 

(B); wymienia produkty 

zawierające sole mineralne 

(B) 

omawia rolę witamin (B); 

omawia skutki niedoboru 

i nadmiernego spożycia 

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 znajdujących 

się w żywności (D) 

38. Poznajemy 

zasady 

przygotowywania 

i spożywania 

posiłków 

omawia zasady 

przygotowywania 

posiłków (B) 

wymienia zasady 

spożywania posiłków (B) 

wyjaśnia, 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 energetyzujących 

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 

położenie 
poszczególnych 

narządów przewodu 

pokarmowego (C); 

wyjaśnia, dlaczego 

należy dokładnie żuć 

pokarm (B); uzasadnia 

konieczność mycia rąk 

przed każdym posiłkiem 
(C) 

wymienia narządy 

budujące przewód 
pokarmowy (B); omawia 

rolę układu pokarmowego 

(B); omawia zasady 

higieny układu 

pokarmowego (C) 

opisuje drogę pokarmu 

w organizmie (B); omawia, 
co dzieje się z pokarmem po 

zakończeniu trawienia (B) 

wyjaśnia rolę enzymów 

trawiennych (B); wskazuje 
narządy, w których 

zachodzi mechaniczne 

i chemiczne 

przekształcanie pokarmu 

(B) 

omawia rolę narządów 

wspomagających trawienie 
(B); wymienia czynniki, 

które mogą szkodliwie 

wpłynąć na funkcjonowanie 

wątroby lub trzustki (A) 

3. Krążenie krwi 40. Jaką rolę 

odgrywa układ 

krwionośny? 

wskazuje na schemacie 

serce naczynia 

krwionośne (C); 

mierzy puls (D); liczy 

ilość uderzeń serca na 

minutę (D) 

omawia rolę serca i naczyń 

krwionośnych (B); omawia 

rolę układu krwionośnego 

w transporcie substancji 

w organizmie (C) 

wymienia funkcje układu 

krwionośnego (B); wyjaśnia, 

czym jest tętno (B); 

proponuje zestaw prostych 

ćwiczeń poprawiających 

funkcjonowanie układu 

krwionośnego (D) 

wyjaśnia, jak należy dbać 

o układ krwionośny (B); 

podaje przykłady 

produktów 

żywnościowych korzystnie 

wpływających na pracę 

układu krwionośnego (C) 

przygotowuje informacje 

na temat grup krwi lub 

chorób krwi (D); 

charakteryzuje rolę 

poszczególnych składników 

krwi (B) 

4. Jak oddychamy? 41. Jak 
oddychamy? 

na modelu pokazuje 
położenie narządów 

budujących układ 

oddechowy (C); 

wymienia zasady 

higieny układu 

oddechowego (B) 

wymienia narządy 
budujące drogi oddechowe 

(B); określa rolę układu 

oddechowego (A); opisuje 

zmiany w wyglądzie 

części piersiowej tułowia 

podczas wdechu 

i wydechu (C) 

określa cel wymiany 
gazowej (B); omawia 

budowę płuc (B) 

omawia wymianę 
gazową zachodzącą 

w płucach (B) 

porównuje wielkość płuca 
lewego i prawego – 

wyjaśnia przyczynę 

różnicy (B) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

5. Energia jest 

niezbędna do życia 

 

 

42. Jak organizm 

uzyskuje energię 

niezbędną do 

życia? 

podaje przykłady 

czynności, do 

wykonywania których 

niezbędna jest energia 

(B) 

wymienia produkty 

oddychania komórkowego 

(A) 

wyjaśnia, na czym 

polega oddychanie 

komórkowe (B) 

wyjaśnia, na czym polega 

współdziałanie układów: 

pokarmowego, 

oddechowego 

i krwionośnego 

w procesie uzyskiwania 

energii przez organizm 
(C) 

uzasadnia konieczność 

regularnego odżywiania się 

dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu 

(D) 

43. Jakie 

substancje 

powstają w wyniku 

oddychania 

i spalania? 

wykonuje, zgodnie 

z instrukcją, 

doświadczenie 

wykazujące obecność 

dwutlenku węgla i pary 
wodnej w wydychanym 

powietrzu (C); podaje 

nazwy substancji 

powstających w procesie 

oddychania (B) 

poprawnie opisuje 

przebieg doświadczenia 

wykazującego obecność 

dwutlenku węgla i pary 

wodnej w wydychanym 
powietrzu (C) 

porównuje zapotrzebowanie 

energetyczne organizmu 

człowieka w zależności od 

podanych czynników (np. 

stan zdrowia, wiek, płeć, 
wysiłek fizyczny) (C) 

formułuje wnioski 

z przeprowadzonych 

doświadczeń (D); analizuje 

wartości energetyczne 

wybranych produktów 
spożywczych (D) 

przygotowuje informacje na 

temat dziennego 

zapotrzebowania 

energetycznego człowieka w 

zależności od płci, wieku, 
rodzaju wykonywanej pracy 

(D) 

6. Szkielet 

i mięśnie 

umożliwiają ruch 

44. Jakie układy 

narządów 

umożliwiają ruch 
organizmu? 

wskazuje na modelu lub 

planszy elementy 

szkieletu (C); wyjaśnia 
pojęcie „stawy” (B); 

omawia 2 zasady 

higieny układu ruchu 

(C) 

wymienia elementy 

budujące układ ruchu (A); 

podaje nazwy głównych 
elementów szkieletu (B); 

wymienia 3 funkcje 

szkieletu (A); wymienia 

zasady higieny układu 

ruchu (B) 

rozróżnia rodzaje 

połączeń kości (C); podaje 

nazwy głównych stawów 
organizmu człowieka (A) 

na modelu lub planszy 

wskazuje kości 

o różnych kształtach (C); 
omawia pracę mięśni 

szkieletowych (C) 

wyjaśnia, dlaczego 

w okresie szkolnym należy 

szczególnie dbać 
o prawidłową postawę (B); 

omawia działanie mięśni 

narządów wewnętrznych 

(B) 

7. Jak organizm 
odbiera informacje 

z otoczenia 

 

 

45. Jak organizm 
odbiera informacje 

z otoczenia? 

Narząd wzroku 

wymienia narządy 
zmysłów (A); na planszy 

lub modelu wskazuje 

elementy oka służące 

jego ochronie przed 

zanieczyszczeniami: 

brwi, powieki, rzęsy (C) 

omawia rolę 
poszczególnych narządów 

zmysłów (B); podaje 

nazwy elementów budowy 

oka, służących do jego 

ochrony (A) 

wskazuje na planszy 
elementy budowy oka (C); 

wymienia zadania mózgu 

(B) 

wymienia narządy 
budujące układ nerwowy 

(B); wyjaśnia, w jaki 

sposób układ nerwowy 

odbiera informacje 

z otoczenia (B) 

podaje przykłady skutków 
uszkodzenia układu 

nerwowego (A) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

46. Jak organizm 

odbiera informacje 

z otoczenia? 

Narządy: węchu, 

smaku, słuchu 

i dotyku 

omawia rolę ucha (B); 

wymienia zadania 

narządów smaku 

i powonienia (A); 

wymienia rodzaje 

smaków (A) 

wskazuje na planszy 

małżowinę uszną, przewód 

słuchowy i błonę 

bębenkową (C); omawia 

rolę skóry jako narządu 

zmysłu (B); wymienia 

zasady higieny oczu i uszu 
(B) 

wskazuje na planszy 

pozostałe elementy wnętrza 

ucha (C); wskazuje na 

planszy drogę informacji 

dźwiękowych (C) 

uzasadnia, że układ 

nerwowy koordynuje pracę 

wszystkich narządów 

zmysłów (D) 

przygotowuje informacje na 

temat wad wzroku lub słuchu 

(D) 

8. Kobieta 

i mężczyzna 

47. Różnice 

w budowie 

ciała kobiety 

i mężczyzny 

przyporządkowuje 

podane cechy budowy 

zewnętrznej do sylwetki 

kobiety lub mężczyzny 

(C); wskazuje na planszy 

położenie narządów 

układu rozrodczego (C) 

wymienia narządy 

tworzące żeński i męski 

układ rozrodczy (A); 

określa rolę układu 

rozrodczego (A); omawia 

zasady higieny układu 

rozrodczego (B) 

wskazuje różnice 

w budowie ciała kobiety 

i mężczyzny (C); omawia 

rolę poszczególnych 

narządów układu 

rozrodczego (C) 

wyjaśnia przyczyny różnic 

w budowie układu 

rozrodczego żeńskiego 

i męskiego (D) 

przygotowuje przykładowe 

informacje na temat roli 

kobiet i mężczyzn 

w rodzinie i społeczeństwie 

na przestrzeni kilku pokoleń 

(np. zajęcia prababci, babci, 

mamy, starszej siostry, itp.) 
(D) 

9. Od poczęcia do 

narodzin 

48. Od poczęcia 

do narodzin 

rozpoznaje komórki 

rozrodcze: męską i 

żeńską (C); wyjaśnia 

pojęcie „zapłodnienie” 

(B) 

na planszy wskazuje 

miejsce rozwoju zarodka 

(C); wyjaśnia pojęcie 

„ciąża” (B) 

na planszy wskazuje 

miejsce zapłodnienia (C); 

omawia główne etapy 

rozwoju dziecka wewnątrz 

organizmu matki (A) 

omawia rozwój zygoty 

od momentu 

zapłodnienia do chwili 

zagnieżdżenia się w 

macicy (A); wyjaśnia, 
jaką rolę pełni łożysko 

(B) 

 

 

 

 

 

podaje przykłady czynników, 

które mogą zakłócić rozwój 

płodu (A) 

10. Od narodzin 

do starości 
 

49. Od noworodka 

do ucznia 

podaje nazwy etapów 

życia po narodzeniu 
(A); charakteryzuje 

dowolny etap 

rozwojowy (C) 

podaje przykłady zmian 

zachodzących w 
organizmie w 

poszczególnych etapach 

rozwojowych (A) 

omawia zmiany 

zachodzące w dwóch 
dowolnie wybranych 

etapach rozwojowych 

człowieka (A) 

 

omawia zmiany 

zachodzące w 
poszczególnych etapach 

rozwojowych (A) 

wykonuje oś czasu 

przedstawiającą okresy życia 
człowieka (D) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

50. Od okresu 

dojrzewania do 

starości 

podaje przykłady 

zmian w organizmie 

świadczących o 

rozpoczęciu okresu 

dojrzewania u własnej 

płci (B) 

wymienia zmiany 

fizyczne zachodzące 

w okresie 

dojrzewania u 

dziewcząt i chłopców 

(B); podaje nazwy 

kolejnych okresów 
rozwojowych (A) 

 

 

 

 

 

charakteryzuje okres 

wieku  

dorosłego i okres starości 

(A) 

porównuje 

funkcjonowanie  

organizmu w 

poszczególnych  

okresach życia (D) 

wykonuje oś czasu 

przedstawiającą okresy 

życia człowieka (D) 

Podsumowanie 

działu 5 

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

Dział 6. Odkrywamy tajemnice zdrowia 

1. Choroby 
zakaźne 

53. Poznajemy 
choroby zakaźne 

wymienia drogi 
wnikania do organizmu 

człowieka 

drobnoustrojów 

chorobotwórczych (A); 

odczytuje informacje 

umieszczane na 

opakowaniach żywności 

(skład, data przydatności 
do spożycia, sposób 

przechowywania) (C); 

wymienia miejsca 

występowania 

kleszczy(A); wskazuje 

sposoby zabezpieczania 

się przed kleszczami (B) 

wymienia przyczyny 
chorób zakaźnych (A); 

wyjaśnia, co to jest 

gorączka (B); omawia 

przyczyny zatruć (B); 

określa zachowania 

zwierzęcia, które mogą 

świadczyć o tym, że jest 

ono chore na wściekliznę 
(C) 

wymienia objawy 
towarzyszące gorączce (A); 

wymienia sposoby 

zapobiegania zatruciom 

pokarmowym (B); omawia 

zasady przechowywania 

żywności (C) 

opisuje objawy 
wybranych chorób 

zakaźnych (B); omawia 

sposób postępowania 

w przypadku chorób 

zakaźnych (C); wymienia 

drobnoustroje mogące 

wnikać do organizmu 

przez uszkodzoną skórę 
(B) 

wyjaśnia istotę działania 
szczepionek (B); 

przygotowuje informacje na 

temat objawów boreliozy 

i sposobów postępowania 

w przypadku zachorowania 

(D) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

2. Choroby 

pasożytnicze 

54. Poznajemy 

choroby 

pasożytnicze 

wymienia pasożyty 

wewnętrzne człowieka 

(A); omawia sposoby 

zapobiegania zarażeniu 

się wybranym 

pasożytem 

wewnętrznym (C); 
wymienia pasożyty 

zewnętrzne (A) 

rozpoznaje wszy i kleszcze 

(C); omawia sposoby 

zapobiegania zarażeniu się 

pasożytami wewnętrznymi 

(C); omawia sytuacje 

sprzyjające zarażeniom 

pasożytami zewnętrznymi 
(C) 

wyjaśnia pojęcie „pasożyty 

wewnętrzne” (B); podaje 

przykłady pasożytów 

zewnętrznych (B); wyjaśnia 

pojęcie „pasożyty 

zewnętrzne” (B); omawia 

zasady zapobiegania 
chorobom przenoszonym 

przez zwierzęta domowe 

(C) 

dzieli pasożyty na 

zewnętrzne 

i wewnętrzne, podając 

przykłady (C); 

charakteryzuje objawy 

mogące świadczyć o 

obecności pasożyta 
wewnętrznego (C); 

przygotowuje 

informacje na temat 

pasożytów 

wewnętrznych, innych 

niż omówione na lekcji 

(D) 

3. Jak dbać 

o higienę? 

55. Jak dbać 

o higienę? 

omawia lub demonstruje 

sposób mycia rąk (C); 

wyjaśnia, dlaczego 

ważna jest czystość rąk 

(B); omawia sposób 
mycia zębów (C) 

wyjaśnia, dlaczego należy 

dbać o higienę skóry (B); 

omawia sposób mycia 

włosów (C); opisuje 

sposób pielęgnacji 
paznokci (C); wyjaśnia, na 

czym polega właściwy 

dobór odzieży (C) 

opisuje sposób pielęgnacji 

skóry ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu 

dojrzewania (C); wyjaśnia,  

na czym polega higiena 
jamy ustnej (B) 

omawia zmiany, jakie 

mogą pojawić się na 

skórze w okresie 

dojrzewania (B); wyjaśnia, 

na czym polega higiena 
osobista (C) 

przygotowuje informacje 

o znaczeniu filtrów UV, 

rozsądnym korzystaniu 

z kąpieli słonecznych 

i solariów (D) 

4. Jak sobie radzić 

w sytuacjach 

niebezpiecznych 

w domu? 

56. 

Niebezpieczeństwa 

i pierwsza pomoc 

w domu 

wymienia przyczyny 

upadków (B); wyjaśnia, 

dlaczego nawet drobne 

zranienia powinny 

zostać zdezynfekowane 

(B); wymienia numery 
telefonów alarmowych 

(A) 

omawia skutki upadków 

(B); omawia zasady 

udzielania pierwszej 

pomocy w przypadku 

skaleczeń (C); omawia 

zasady udzielania 
pierwszej pomocy przy 

oparzeniach (C) 

charakteryzuje objawy 

stłuczeń i złamań (C); 

omawia objawy oparzeń (C) 

demonstruje sposób 

zakładania opatrunków 

(C); demonstruje sposób 

unieruchamiania kończyn 

(C) 

wykonuje plakat lub gazetkę 

ze wskazówkami, jak 

uniknąć niebezpiecznych 

sytuacji 

w domu (D) 

57. Jak uniknąć 

niebezpiecznych 

sytuacji w domu? 

omawia zasady 

bezpiecznego 

korzystania z domowych 

urządzeń elektrycznych 

(C) 

omawia zasady pielęgnacji 

ozdobnych roślin trujących 

i silnie drażniących (C) 

odczytuje symbole 

umieszczane na 

opakowaniach substancji 

niebezpiecznych (C) 

omawia zasady 

postępowania w przypadku 

zatruć środkami 

chemicznymi (C) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

5. Uważaj na 

siebie i innych 

również poza 

domem 

58. Jak dbać 

o bezpieczeństwo 

poza domem? 

wymienia przyczyny 

wypadków drogowych 

(B); omawia zasady 

poruszania się po 

drogach (B); objaśnia 

znaczenie kilku znaków 

dotyczących 
bezpieczeństwa na 

drogach (C) 

omawia zagrożenia 

związane z przebywaniem 

nad wodą (B); podaje 

przykłady wypadków, które 

mogą się zdarzyć na wsi 

(B); wyjaśnia, na czym 

polega bezpieczeństwo 
podczas zabaw ruchowych 

(B); omawia sposób 

postępowania w przypadku 

pożaru (B); wyjaśnia, jak 

należy postępować 

z zardzewiałymi 

przedmiotami 

niewiadomego pochodzenia 
(B) 

wyjaśnia, czym są 

niewypały 

i niewybuchy (B); omawia 

zagrożenia ze strony 

owadów 

i roślin (B) 

charakteryzuje rodzaje 

zagrożeń występujących 

poza domem (C); 

rozpoznaje 2–3 dziko 

rosnące rośliny 

trujące (C) 

przygotowuje dane 

statystyczne dotyczące np. 

liczby pożarów, liczby 

wypadków drogowych 

z udziałem pieszych, dzieci 

itp. 

(D) 

6. Uzależnienia są 

groźne 

59. Uzależnienia 

i ich skutki 

podaje przynajmniej dwa 

przykłady negatywnego 

wpływu dymu 

tytoniowego i alkoholu 

na organizm człowieka 

(B); prezentuje właściwe 

zachowanie asertywne 
w wybranej sytuacji (C) 

podaje przykłady 

substancji, które mogą 

uzależniać (B); podaje 

przykłady sytuacji,  

w których należy zachować 

się asertywnie (C) 

wyjaśnia, na czym polega 

palenie bierne (B); 

wymienia 

skutki przyjmowania 

narkotyków (B); wyjaśnia, 

czym jest asertywność (B) 

wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B); 

charakteryzuje substancje 

znajdujące się w dymie 

papierosowym (C); 

uzasadnia konieczność 

zachowań asertywnych (D) 

przygotowuje informacje na 

temat pomocy osobom 

uzależnionym (D); 

przygotowuje informacje na 

temat możliwych przyczyn, 

postaci i profilaktyki 

chorób nowotworowych (D) 

Podsumowanie 

działu 6 

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

Dział 7. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie 
    

1. Wody 

słodkie i wody 

słone 

62. Wody słodkie 

i wody słone 

wskazuje na mapie 

lądy oraz morza i 

oceany (C); podaje 
przykłady wód 

słonych (B) 

podaje przykłady wód 

słodkich (w tym wód 

powierzchniowych) i wód 
słonych (B); wyjaśnia, jak 

powstają rzeki (B); 

wskazuje różnice między 

oceanem a morzem (C) 

wyjaśnia pojęcia: wody 

słodkie, wody słone (B); 

charakteryzuje wody 
powierzchniowe (C); 

omawia warunki niezbędne 

do powstania jeziora (B) 

charakteryzuje wody 

słodkie występujące na 

Ziemi (C); omawia, jak 
powstają bagna (B) 

wyszukuje i prezentuje 

informacje typu „naj” 

(najdłuższa rzeka, 
największe jezioro, 

największa głębia 

oceaniczna) (D) 



196 

Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

2. Warunki 

życia w wodzie 

 

63. Warunki życia 

w wodzie – ruch 

i opór wody 

wymienia 

przystosowania 

wybranych zwierząt, np. 

ryb, delfinów, do życia 

w wodzie (C); rysuje 

liście roślin wodnych, 

np. wywłócznika (C) 

charakteryzuje warunki 

życia w wodzie (B); 

omawia przystosowania 

roślin do życia w wodzie 

(C); wyjaśnia, co to jest 

plankton (B) 

wymienia cechy budowy 

zwierząt wodnych 

ułatwiające pokonywanie 

oporu wody (B); podaje 

przykłady zwierząt 

unoszonych przez prąd 

wody, pływających, 
przytwierdzonych pod wodą 

i żyjących na dnie (B) 

omawia, popierając 

przykładami, wpływ 

ruchu wody na 

aktywność ruchową 

organizmów (B) 

przygotowuje informacje 

na temat przystosowań 

organizmów wodnych (np. 

żaby) do przetrwania zimy 

(D) 

 

 
 

64. Warunki 

życia w wodzie –

zawartość tlenu, 

temperatura, 

naświetlenie 

podaje 2–3 przykłady 

zwierząt 

oddychających tlenem 

rozpuszczonym w 

wodzie (B); podaje 

przykłady organizmów 
żyjących na dnie 

zbiornika wodnego (B) 

wymienia źródła tlenu 

rozpuszczonego w wodzie 

(B); opisuje sposoby 

pobierania tlenu przez 

organizmy żyjące 

w wodzie (C) 

wyjaśnia, dlaczego 

większość organizmów 

wodnych może przetrwać 

zimę (B); omawia warunki 

świetlne panujące 

w zbiorniku wodnym (B) 

wyjaśnia, dlaczego 

zbiornik wodny nie 

zamarza do dna (B); 

wymienia czynniki 

wpływające na ilość 

światła i głębokość, na 
jaką ono przenika (B) 

64a. Lekcja 

w terenie – 
Warunki życia 

w wodzie 

3. Obserwujemy 

rzekę 

65. Poznajemy 

rzekę 

na planszy lub 

schematycznym rysunku 

przyporządkowuje (lub 

opisuje): koryto rzeki, 

obszar zalewowy, 

dolinę, brzeg prawy 

i lewy (C); opisuje 
schemat rzeki, 

wymieniając: źródło, 

bieg górny, środkowy, 

dolny, ujście (C) 

 

 

na planszy lub 

schematycznym rysunku 

podpisuje elementy doliny 

rzeki (C); podaje nazwy 

organizmów żyjących 

w biegu górnym, 

środkowym i dolnym rzeki 
(B) 

 

omawia budowę doliny 

rzecznej (B); wymienia 

cechy, którymi różnią się 

poszczególne odcinki rzeki 

(C); omawia przystosowania 

organizmów żyjących w 

biegu górnym, środkowym 
i dolnym rzeki (C) 

 

omawia 

rzeźbotwórczą 

działalność rzeki 

(B) 

podaje przykłady 

pozytywnego i negatywnego 

wpływu rzek na życie 

i gospodarkę człowieka (D) 

66. Z jaką 

prędkością i dokąd 
płynie rzeka? 

 

wskazuje na mapie 

rzekę główną i jej 
dopływy (C) 

wskazuje na mapie 

dorzecze (C); 
wyjaśnia pojęcia: 

rzeka główna, 

dopływ, dorzecze (B) 

omawia sposób pomiaru 

prędkości wody w rzece (B) 

oblicza prędkość z jaką 

woda płynie w rzece (C) 

przygotowuje informacje 

na temat rzek, np. 
największych, 

najdłuższych, okresowych 

(D) 66a. Lekcja 

w terenie – Z jaką 

prędkością i dokąd 

płynie rzeka? 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

4. Mniej znane 

organizmy wód –

glony 

i pierwotniaki 

67. Poznajemy 

glony 

i pierwotniaki 

rozpoznaje na rysunku 

glony jednokomórkowe, 

kolonijne, 

wielokomórkowe (C); 

odróżnia glony 

jednokomórkowe od 

pierwotniaków (C); 
rozpoznaje amebę i 

pantofelka (C) 

 

wymienia cechy glonów 

(A); podaje nazwy 

przedstawicieli glonów 

jednokomórkowych, 

kolonijnych 

i wielokomórkowych (C); 

wymienia sposoby 
poruszania się 

pierwotniaków (B) 

wyjaśnia pojęcie „glony” 

(B); wskazuje 

poszczególne elementy 

budowy glonów 

wielokomórkowych (C); 

omawia znaczenie glonów 

(B); omawia znaczenie 
pierwotniaków (A) 

wyjaśnia pojęcie „plecha” 

(B); omawia odżywianie 

się pierwotniaków (B); 

omawia rolę 

pierwotniaków w 

łańcuchach pokarmowych 

(C) 

podaje przykłady 

pozytywnej i negatywnej 

roli glonów morskich (B) 

5. Życie w jeziorze 

 

 

 

68. Poznajemy 

warunki życia 

w jeziorze 

opisuje, np. na 

schematycznym 

rysunku, nazwy stref 

życia w jeziorze (C); 

odczytuje z ilustracji 
nazwy 2–3 organizmów 

żyjących 

w poszczególnych 

strefach jeziora (C) 

podaje nazwy stref 

życia w jeziorze (A) 

omawia warunki życia 

w jeziorze w zależności 

od pory roku (C); 

wymienia czynniki 

warunkujące życie 
w poszczególnych 

strefach jeziora (A) 

wyjaśnia wpływ 

mieszania się wód 

jeziora na życie 

organizmów wodnych 

(B) 

przygotowuje krótki 

opis najbliższego 

jeziora (D) 

69. Poznajemy 

strefy życia 

w jeziorze 

uzupełnia brakujące 

nazwy organizmów 

tworzących łańcuch 

pokarmowy w jeziorze 

(C); podaje przykłady 
ryb żyjących w strefie 

przybrzeżnej jeziora (B); 

podaje przykłady innych 

zwierząt żyjących 

w strefie przybrzeżnej 

jeziora (B); wymienia po 

1 przykładzie zwierząt 

żyjących w strefie toni 
wodnej i strefie wód 

głębokich jeziora (B) 

z podanych organizmów 

układa łańcuch pokarmowy 

w jeziorze (C); omawia 

warunki panujące w strefie 

przybrzeżnej jeziora (B); 
podaje przykłady roślin 

strefy przybrzeżnej jeziora 

(B); podaje nazwy 

organizmów tworzących 

plankton (B); podaje 

nazwy zwierząt żyjących 

w strefie toni wodnej lub 

strefie wód głębokich 
jeziora (B) 

charakteryzuje roślinność 

strefy przybrzeżnej jeziora 

(B); omawia warunki 

panujące w strefie otwartej 

toni wodnej jeziora (B); 
wyjaśnia, dlaczego 

w strefie wód głębokich 

jeziora nie występują 

rośliny (B) 

wyjaśnia, dlaczego 

w strefie przybrzeżnej 

jeziora występuje 

bogactwo organizmów 

żywych (B); 
charakteryzuje zależności 

pokarmowe występujące w 

strefie otwartej toni 

wodnej jeziora (C); 

omawia sposób 

odżywiania się małży (B) 

69a. Lekcja 

w terenie – Życie 

w jeziorze 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

6. Życie 

w morzu 

i oceanie 

70. Strefy życia 

w morzu i oceanie 

podaje nazwy stref życia 

w morzach i oceanach 

(A); podaje nazwy 

organizmów tworzących 

plankton (A); podaje 

nazwy zwierząt żyjących 

w strefie przybrzeżnej 
mórz i oceanów (B) 

wymienia czynniki 

wpływające na obecność 

organizmów żyjących 

w morzach i oceanach (A); 

omawia piętrowe 

rozmieszczenie glonów 

w morzach i oceanach (B); 
podaje nazwy zwierząt 

żyjących w strefie otwartej 

toni wodnej mórz 

i oceanów (B) 

wyjaśnia, dlaczego glony są 

rozmieszczone piętrowo 

w morzach i oceanach (B); 

omawia warunki panujące 

w strefie głębinowej mórz 

i oceanów (B); podaje 

przykłady zależności 
pokarmowych 

występujących w morzach 

i oceanach (C) 

wyjaśnia przyczyny różnic 

w zasoleniu w mórz 

i oceanów (C); opisuje 

cechy przystosowujące 

organizmy do życia 

w strefie głębinowej mórz 

i oceanów (B) 

przygotowuje ciekawostki 

na temat organizmów 

żyjących w morzach (B); 

wskazuje na mapie 

położenie morza 

najbardziej i najmniej 

zasolonego (C) 

Podsumowanie 

działu 7 

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

Dział 8. Odkrywamy tajemnice życia na lądzie 

1. Czy 

wszystkie skały 

są twarde? 

73. Czy wszystkie 

skały są twarde? 

na podstawie obserwacji 

wymienia 2 cechy 

charakteryzujące skały: 
lite, zwięzłe i luźne (C); 

przyporządkowuje 

podane skały (1–2) do 

poszczególnych grup 

(C) 

podaje nazwy grup skał 

(A); podaje przykłady 

poszczególnych 
rodzajów skał (B) 

omawia budowę skał (B); 

opisuje budowę skał litych, 

zwięzłych i luźnych (C) 

opisuje skały występujące 

w najbliższej okolicy (D) 

przygotowuje kolekcję skał 

z najbliższej okolicy wraz 

z ich opisem (D) 73a. Lekcja  

w terenie 

–Poznajemy skały 

w najbliższej  
okolicy 

2. Od skały do 

gleby 

74. Jak powstaje 

gleba? 

wymienia 2–3 nazwy 

gleb (A); wymienia 

organizmy żyjące 
w glebie (A) 

omawia etapy 

powstawania gleby (B); 

omawia budowę gleby 
(B); wymienia rodzaje 

gleb występujących 

w Polsce (A); omawia 

rolę organizmów 

glebowych (C) 

wyjaśnia, w jaki sposób 

powstaje próchnica (B); 

omawia żyzność 
poszczególnych rodzajów 

gleb (C); wyjaśnia, dlaczego 

należy dbać o glebę (B) 

przyporządkowuje rodzaje 

skał do rodzajów gleb, 

które na nich powstały (C) 

ocenia żyzność gleb 

w najbliższej okolicy (D); 

przygotowuje 
dokumentację 

fotograficzną na temat 

organizmów glebowych 

występujących 

w najbliższej okolicy (D) 

3. Warunki życia 

na lądzie 

75. Warunki życia 

na lądzie 

omawia 

przystosowania 

zwierząt do zmian 

temperatury (C) 

omawia rolę korzeni 

roślin lądowych (B); 

wskazuje 

przystosowania roślin 
do ochrony przed 

niekorzystną (zbyt 

niską lub zbyt 

wysoką) temperaturą 

(C) 

charakteryzuje 

przystosowania roślin 

zabezpieczające przed utratą 

wody (C); wymienia 
przykłady przystosowań 

chroniących zwierzęta przed 

działaniem wiatru (B); 

opisuje sposoby wymiany 

gazowej u zwierząt lądowych 

(C) 

omawia przykładowe 

sposoby ograniczania 

strat wody przez 

zwierzęta (C); omawia 
rolę wiatru w życiu roślin 

(B); charakteryzuje 

wymianę gazową u roślin 

(C) 

przygotowuje informacje 

na temat przystosowań 2–

3 gatunków zwierząt lub 

roślin do życia 
w ekstremalnych 

warunkach lądowych (C) 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

4. Poznajemy 

organizmy żyjące 

w lesie 

 

 

76. Poznajemy 

budowę lasu 

i warunki w nim 

panujące 

na planszy dydaktycznej 

lub ilustracji wskazuje 

warstwy lasu (C); 

wymienia po dwa 

gatunki organizmów 

żyjących w jednej lub 

dwóch wybranych 
warstwach lasu (B) 

podaje nazwy warstw 

lasu (A); omawia zasady 

zachowania się w lesie 

(B); wymienia nazwy 

przykładowych 

organizmów żyjących 

w poszczególnych 
warstwach lasu (C) 

omawia znaczenie lasu (B); 

omawia wymagania 

środowiskowe wybranych 

gatunków zwierząt żyjących 

w poszczególnych 

warstwach lasu (C) 

charakteryzuje 

poszczególne warstwy 

lasu, uwzględniając 

czynniki abiotyczne oraz 

rośliny i zwierzęta żyjące 

w tych warstwach (D) 

przygotowuje informacje 

o życiu wybranych 

organizmów leśnych 

(innych, niż omawiane na 

lekcji) z uwzględnieniem ich 

przystosowań do życia 

w danej warstwie lasu (C) 

77., 77a. Jakie 

organizmy 

spotkamy w lesie? 

(wycieczka do lasu) 

5. Poznajemy 

różne rodzaje 
lasów 

78. Poznajemy 

różne rodzaje 
lasów 

podaje po dwa przykłady 

drzew iglastych 
i liściastych (B); 

rozpoznaje dwa drzewa 

iglaste i dwa liściaste (C) 

podaje charakterystyczne 

cechy igieł (B); 
porównuje wygląd igieł 

sosny i świerka (C); 

wymienia cechy budowy 

roślin iglastych 

ułatwiające ich 

rozpoznawanie, np. 

kształt i liczba igieł, 

kształt i wielkość szyszek 
(B); wymienia cechy 

ułatwiające 

rozpoznawanie drzew 

liściastych (B) 

 

porównuje drzewa liściaste 

z iglastymi (C); rozpoznaje 
rosnące w Polsce rośliny 

iglaste (C); rozpoznaje 

przynajmniej sześć gatunków 

drzew liściastych (C); 

wymienia typy lasów 

rosnących w Polsce (A) 

przyporządkowuje rodzaj 

lasu do typu gleby, na 
której rośnie (C); podaje 

przykłady drzew 

rosnących 

w poszczególnych typach 

lasów (C) 

przygotowuje informacje na 

temat roślin iglastych 
pochodzących z innych 

regionów świata, 

uprawianych w ogrodach 

(D), charakteryzuje bory, 

grądy, łęgi i buczyny 

78a. Lekcja 

w terenie –

Poznajemy różne 

rodzaje lasów 

6. Na łące 79. Na łące 

 

opisuje wygląd łąki 

(uwzględnia 

występowanie traw, 
drobnych zwierząt) (B); 

podaje dwa przykłady 

znaczenia łąki (A); 

wyjaśnia, dlaczego nie 

wolno wypalać traw (B) 

wymienia cechy łąki 

(B); wymienia zwierzęta 

mieszkające na łące 
i żerujące na niej (B); 

w formie łańcucha 

pokarmowego 

przedstawia proste 

zależności pokarmowe 

między organizmami 

żyjącymi na łące (C) 

przedstawia zmiany 

zachodzące na łące 

w różnych porach roku (C); 
rozpoznaje pięć gatunków 

roślin występujących na łące 

(C) 

przyporządkowuje nazwy 

gatunków roślin do 

charakterystycznych barw 
łąki (C); uzasadnia, że łąka 

jest środowiskiem życia 

wielu zwierząt (C) 

wykonuje zielnik 

roślin łąkowych (D) 

79a. Lekcja 

w terenie – Na łące 

7. Na polu 
i w sadzie 

 

 

80. Na polu 
i w sadzie 

podaje nazwy zbóż 
uprawianych na polach 

(C); podaje przykłady 

warzyw uprawianych na 

omawia sposoby 
wykorzystywania 

roślin zbożowych (B); 

wymienia nazwy 

wyjaśnia, które zboża należą 
do ozimych, a które do jarych 

(B); podaje przykłady 

wykorzystywania 

podaje przykłady innych 
upraw niż zboża, warzywa, 

drzewa i krzewy owocowe, 

wskazując sposoby ich 

wyjaśnia, czym jest walka 
biologiczna (B); 

przygotowuje informacje 

na temat korzyści 
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Tytuł 

w podręczniku 

Numer  

i temat lekcji 

Wymagania konieczne 

(ocena dopuszczająca). 

Uczeń: 

Wymagania podstawowe 

(ocena dostateczna). 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzające 

(ocena dobra). 

Uczeń: 

Wymagania dopełniające 

(ocena bardzo dobra). 

Uczeń: 

Wymagania wykraczające 

(ocena celująca). 

Uczeń: 

80a. Lekcja 

w terenie– Na 

polu i w sadzie 

polach (B); wymienia 

nazwy drzew 

uprawianych w sadach 

(A); wymienia dwa 

szkodniki upraw 

polowych (A); uzupełnia 

brakujące ogniwa 
w łańcuchach 

pokarmowych 

organizmów żyjących na 

polu (C) 

krzewów uprawianych 

w sadach (A) 

 

 

uprawianych warzyw (B); 

wymienia sprzymierzeńców 

człowieka w walce ze 

szkodnikami upraw 

polowych (B) 

 

 

wykorzystywania (B); 

przedstawia zależności 

występujące na polu 

w formie łańcuchów 

pokarmowych (C) 

 

 

i zagrożeń wynikających ze 

stosowania chemicznych 

środków zwalczających 

szkodniki (D) 

 

 

Podsumowanie 

działu 8 

81., 82. Podsumowanie i sprawdzian z działu: „Odkrywamy tajemnice życia na lądzie” 

 

Biologia 

 

Klasa 5 
Dział 

Temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

I.
 B

io
lo

gi
a 

ja
ko

 

n
au

ka
 

1. Biologia jako nauka 

 

Uczeo: 
• wskazuje biologię jako naukę o 

organizmach 
• wymienia czynności życiowe 

organizmów 
• podaje przykłady dziedzin 

biologii 

Uczeo: 
• określa przedmiot badao 

biologii jako nauki 
• opisuje wskazane cechy 

organizmów 
• wyjaśnia, czym zajmuje się 

wskazana dziedzina biologii 

Uczeo: 
• wykazuje cechy wspólne 

organizmów 
• opisuje czynności życiowe 

organizmów 
 

Uczeo: 
• charakteryzuje wszystkie 

czynności życiowe 
organizmów 

• wymienia hierarchicznie 
poziomy budowy organizmu 
roślinnego  
i organizmu zwierzęcego 

• charakteryzuje wybrane 
dziedziny biologii 

Uczeo: 
• wykazuje jednośd budowy 

organizmów 
• porównuje poziomy 

organizacji organizmów u 
roślin  
i zwierząt 

• wymienia inne niż podane w 
podręczniku dziedziny 
biologii 

 

2. Jak poznawad biologię? 

 

• wskazuje obserwacje 
i doświadczenia jako źródła wiedzy 
biologicznej 

• wymienia źródła wiedzy 
biologicznej 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza doświadczenie 
metodą naukową 

 

• porównuje obserwację  
z doświadczeniem jako źródła 
wiedzy biologicznej 

• korzysta ze źródeł wiedzy 
wskazanych przez 
nauczyciela 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• na podstawie opisu 
przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• rozróżnia próbę kontrolną i 
próbę badawczą 

• opisuje źródła wiedzy 
biologicznej 

• wymienia cechy dobrego 
badacza 

• wykazuje zalety metody 
naukowej 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy biologicznej  
do rozwiązywania wskazanych 
problemów 

• charakteryzuje cechy 
dobrego badacza 

• planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie metodą 
naukową 

• krytycznie analizuje 
informacje pochodzące z 
różnych źródeł wiedzy 
biologicznej 

• analizuje swoją postawę 
w odniesieniu do cech 
dobrego badacza 



201 

 

3. Obserwacje mikroskopowe 

 

• z pomocą nauczyciela podaje 
nazwy części mikroskopu 
optycznego 

• obserwuje pod mikroskopem 
preparaty przygotowane przez 
nauczyciela 

• podaje nazwy wskazanych 
przez nauczyciela części 
mikroskopu optycznego 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste preparaty 
mikroskopowe 

• oblicza powiększenie 
mikroskopu optycznego 

• samodzielnie opisuje 
budowę mikroskopu 
optycznego 

• samodzielnie wykonuje 
preparaty mikroskopowe 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela nastawia ostrośd 
mikroskopu  
i wyszukuje obserwowane 
elementy 

 

• charakteryzuje funkcje 
wskazywanych części 
mikroskopu optycznego w 
kolejności tworzenia się 
obrazu obiektu 

• wykonuje preparaty 
mikroskopowe, nastawia 
ostrośd mikroskopu, rysuje 
obraz widziany pod 
mikroskopem optycznym 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem optycznym, 
samodzielnie wykonuje 
preparaty, rysuje dokładny 
obraz obiektu 
obserwowanego pod 
mikroskopem 

• wskazuje zalety mikroskopu 
elektronowego* 
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4. Składniki chemiczne organizmów 

 

 

• wymienia trzy najważniejsze 
pierwiastki budujące 
organizm 

• wymienia wodę i sole 
mineralne jako elementy 
wchodzące  
w skład organizmu 

• wskazuje białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe 
jako składniki organizmu 

 

• wymienia sześd 
najważniejszych 
pierwiastków budujących 
organizm 

• wymienia produkty 
spożywcze, w których 
występują białka, cukry  
i tłuszcze 

 

• wymienia wszystkie 
najważniejsze pierwiastki 
budujące organizm oraz 
magnez  
i wapo 

• wyjaśnia, że woda i sole 
mineralne są związkami 
chemicznymi występującymi  w 
organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe 
jako składniki organizmu i 
omawia role dwóch z nich 

• wyjaśnia role wody i soli 
mineralnych  
w organizmie 

• wymienia białka, cukry, 
tłuszcze i kwasy nukleinowe 
jako składniki organizmu i 
omawia ich role 

 

• wykazuje, że związki 
chemiczne są zbudowane z 
kilku pierwiastków 

• omawia funkcje białek, 
cukrów, tłuszczów i kwasów 
nukleinowych w organizmie i 
wskazuje produkty spożywcze, 
w których one występują 

 

5. Budowa komórki zwierzęcej 

 

• wskazuje komórkę jako 
podstawową jednostkę życia 

• podaje przykłady organizmów 
jedno- 
i wielokomórkowych 

• obserwuje preparat nabłonka 
przygotowany przez 
nauczyciela 

 

• wyjaśnia, dlaczego komórkę 
nazywamy podstawową 
jednostką organizmu 

• wymienia organelle komórki 
zwierzęcej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat nabłonka 

 

• opisuje kształty komórek 
zwierzęcych 

• opisuje budowę komórki 
zwierzęcej na podstawie 
ilustracji 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonuje 
preparat nabłonka 

 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy komórki 
zwierzęcej i omawia ich 
funkcje 

• wykonuje preparat nabłonka 
• rozpoznaje organelle komórki 

zwierzęcej i rysuje jej obraz 
mikroskopowy 

 

• z dowolnego materiału 
tworzy model komórki, 
zachowując cechy organelli 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem 

• samodzielnie wykonuje 
preparat nabłonka i rysuje 
dokładny obraz widziany pod 
mikroskopem, 
z zaznaczeniem widocznych 
elementów komórki 
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6. Komórka roślinna. Inne rodzaje 
komórek 

 

• na podstawie obserwacji 
preparatów, ilustracji  
i schematów wnioskuje  
o komórkowej budowie 
organizmów 

• wymienia elementy budowy 
komórki roślinnej, zwierzęcej, 
bakteryjnej  
i grzybowej 

• obserwuje pod mikroskopem 
preparat moczarki 
kanadyjskiej przygotowany 
przez nauczyciela 

• pod opieką nauczyciela rysuje 
obraz obiektu obserwowanego 
pod mikroskopem 

• podaje przykłady komórki 
bezjądrowej i jądrowej 

• wymienia funkcje elementów 
komórki roślinnej, zwierzęcej, 
bakteryjnej i grzybowej 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje preparat moczarki 
kanadyjskiej 

• obserwuje pod mikroskopem 
organelle wskazane przez 
nauczyciela 
 

• wyjaśnia, czym są komórki 
jądrowe i bezjądrowe oraz 
podaje ich przykłady 

• samodzielnie wykonuje 
preparat moczarki 
kanadyjskiej 

• odróżnia pod mikroskopem 
elementy budowy komórki 

• wyjaśnia rolę poszczególnych 
elementów komórki 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rysuje obraz 
obiektu obserwowanego 
pod mikroskopem 
 

• omawia elementy  
i funkcje budowy komórki 

• na podstawie ilustracji 
analizuje różnice między 
poszczególnymi typami 
komórek, wskazuje cechy 
umożliwiające rozróżnienie 
komórek 

• samodzielnie wykonuje 
preparat moczarki 
kanadyjskiej, rozpoznaje 
elementy budowy komórki 
roślinnej i rysuje jej obraz 
mikroskopowy 

 

• analizuje różnice między 
poszczególnymi typami 
komórek  
i wykazuje ich związek  
z pełnionymi funkcjami 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem, samodzielnie 
wykonuje preparat nabłonka i 
rysuje dokładny obraz 
widziany pod mikroskopem 

 

II
. B

u
d

o
w

a 
i c

zy
n

n
o

śc
i ż

yc
io

w
e

 

o
rg

an
iz

m
ó

w
 

7. Samożywnośd 

 

• wyjaśnia, czym jest 
odżywianie się 

• wyjaśnia, czym jest 
samożywnośd 

• podaje przykłady 
organizmów samożywnych 

 

• wskazuje fotosyntezę jako 
sposób  
odżywiania się 

• wskazuje substancje biorące 
udział w fotosyntezie 
i wymienia produkty 
fotosyntezy 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza doświadczenie 
wykazujące wpływ 
dwutlenku węgla na 
intensywnośd przebiegu 
fotosyntezy 

 

• wymienia czynniki niezbędne 
do przeprowadzania 
fotosyntezy 

• wskazuje substraty 
i produkty fotosyntezy 

• omawia sposoby 
wykorzystania przez roślinę 
produktów fotosyntezy 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ dwutlenku węgla na 
intensywnośd fotosyntezy 

• wyjaśnia, na czym polega 
fotosynteza 

• omawia zależnośd przebiegu 
fotosyntezy od obecności wody, 
dwutlenku węgla  
i światła 

• schematycznie zapisuje i 
omawia przebieg 
fotosyntezy 

• na podstawie opisu 
przeprowadza doświadczenie 
wykazujące wpływ dwutlenku 
węgla 

na intensywnośd fotosyntezy 

• analizuje przystosowanie 
roślin do przeprowadzania 
fotosyntezy 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza doświadczenie 
wykazujące wpływ dwutlenku 
węgla na intensywnośd 
fotosyntezy 

• na podstawie zdobytej wcześniej 
wiedzy wskazuje  
w różnych warzywach  
i owocach materiały zapasowe 
jako produkty fotosyntezy 

 

8. Cudzożywnośd 

 

• wyjaśnia, czym jest 
cudzożywnośd 

• podaje przykłady 
organizmów cudzożywnych 

• wymienia rodzaje 
cudzożywności 

 

• krótko opisuje różne sposoby 
odżywiania się zwierząt 

• wyjaśnia, w jaki sposób 
wskazany organizm 
cudzożywny pobiera pokarm 

 

• omawia wybrane sposoby 
cudzożywności 

• podaje przykłady organizmów 
należących  
do różnych grup organizmów 
cudzożywnych 

 

• charakteryzuje rodzaje 
cudzożywności występujące u 
różnych grup organizmów 

• wykazuje przystosowania do 
pobierania pokarmów 
występujące u różnych grup 
organizmów cudzożywnych 

 

• wyjaśnia znaczenie 
organizmów odżywiających 
się martwą substancją 
organiczną 

• wyjaśnia, na czym polega 
cudzożywnośd roślin 
pasożytniczych  
i półpasożytniczych 



203 

9. Sposoby oddychania organizmów 

 

• określa, czym jest 
oddychanie 

• wymienia sposoby 
oddychania 

• wskazuje drożdże jako 
organizmy przeprowadzające 
fermentację 

• wyróżnia oddychanie 
tlenowe i fermentację 

• wskazuje organizmy 
uzyskujące energię  
z oddychania tlenowego  
i fermentacji 

• wyjaśnia, że produktem 
fermentacji drożdży jest 
dwutlenek węgla 

• wskazuje mitochondrium 
jako miejsce, w którym 
zachodzi utlenianie 

• wyjaśnia znaczenie 
oddychania komórkowego 

• wskazuje różnice w miejscu 
przebiegu utleniania  
i fermentacji w komórce 

• wymienia narządy wymiany 
gazowej zwierząt lądowych i 
wodnych 

• omawia doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• schematycznie zapisuje 
przebieg oddychania 

• określa warunki przebiegu 
oddychania i fermentacji 

• charakteryzuje wymianę gazową 
u roślin i zwierząt 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza doświadczenie 
wykazujące wydzielanie 
dwutlenku węgla przez 
drożdże 

• porównuje zapis przebiegu 
oddychania tlenowego  
z zapisem przebiegu 
fermentacji 

• analizuje związek budowy 
narządów wymiany gazowej 
ze środowiskiem życia 
organizmów 

• samodzielnie przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wydzielanie dwutlenku 
węgla przez drożdże 
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10. Klasyfikacja organizmów 

 

• wymienia jednostki 
klasyfikacji biologicznej 

• wymienia nazwy królestw 
organizmów 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 
systematyka 

• podaje definicję gatunku 
• wymienia nazwy królestw i 

podaje przykłady 
organizmów należących do 
danego królestwa 

 

• wykazuje hierarchiczną 
strukturę jednostek 
klasyfikacji biologicznej 

• charakteryzuje wskazane 
królestwo 

• na podstawie ilustracji 
przyporządkowuje organizm do 
królestwa 

 

• porównuje wcześniejsze i 
współczesne zasady 
klasyfikacji organizmów 

• wyjaśnia zasady nadawania 
nazw gatunkom 

• przedstawia cechy 
organizmów,  
na podstawie których można 
je zaklasyfikowad do danego 
królestwa 

• uzasadnia koniecznośd 
klasyfikacji organizmów 

• porównuje jednostki 
klasyfikacji zwierząt 
z jednostkami klasyfikacji 
roślin 

• z pomocą nauczyciela 
korzysta z różnych kluczy do 
oznaczania organizmów 
żyjących  
w najbliższej okolicy 

11. Wirusy i bakterie 

 

• krótko wyjaśnia, dlaczego 
wirusy nie są organizmami 

• wymienia miejsca 
występowania wirusów  
i bakterii 

• wymienia formy 
morfologiczne bakterii 

 

• omawia różnorodnośd form 
morfologicznych bakterii 

• opisuje cechy budowy 
wirusów  
i bakterii 

• wymienia cechy, którymi 
wirusy różnią się od 
organizmów 

• podaje przykłady wirusów i 
bakterii 

• wykazuje, dlaczego wirusy nie 
są organizmami 

• rozpoznaje formy 
morfologiczne bakterii 
widoczne w preparacie 
mikroskopowym 

lub na ilustracji 
• omawia wybrane czynności 

życiowe bakterii 

• omawia wpływ bakterii na 
organizm człowieka 

• wskazuje drogi wnikania 
wirusów i bakterii  
do organizmu 

• prezentuje wszystkie 
czynności życiowe bakterii 

• ocenia znaczenie wirusów i 
bakterii  
w przyrodzie  
i dla człowieka 

• przeprowadza 
doświadczenie  
z samodzielnym 
otrzymywaniem jogurtu 

• omawia choroby wirusowe  
i bakteryjne, wskazuje drogi 
ich przenoszenia oraz zasady 
zapobiegania tym chorobom 

 

 

12. Różnorodnośd protistów 

 

• wymienia formy protistów 
• wskazuje miejsca 

występowania protistów 
• wymienia grupy organizmów 

należących do protistów 
• z pomocą nauczyciela 

wyszukuje protisty 
w preparacie   obserwowanym  
pod mikroskopem 

• wykazuje różnorodnośd 
protistów 

• wymienia przedstawicieli 
poszczególnych grup 
protistów 

• wymienia czynności życiowe 
wskazanych grup protistów 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela wyszukuje protisty 
w preparacie obserwowanym 
pod mikroskopem 

• charakteryzuje wskazane 
grupy protistów 

• wykazuje chorobotwórcze 
znaczenie protistów 

• opisuje czynności życiowe 
protistów – oddychanie, 
odżywianie, rozmnażanie się 

• zakłada hodowlę protistów 
• z niewielką pomocą nauczyciela 

wyszukuje protisty w preparacie 
obserwowanym pod 
mikroskopem 

 

• porównuje czynności 
życiowe poszczególnych 
grup protistów 

• wymienia choroby 
wywoływane przez protisty 

• zakłada hodowlę protistów, 
rozpoznaje protisty pod 
mikroskopem, rysuje 
i z pomocą nauczyciela 
opisuje budowę protistów 

• wskazuje zagrożenia 
epidemiologiczne chorobami 
wywoływanymi przez protisty 

• wskazuje drogi zakażenia 
chorobami wywoływanymi 
przez protisty oraz zasady 
zapobiegania tym chorobom 

• zakłada hodowlę protistów, 
wyszukuje protisty 
w obrazie mikroskopowym, 
rysuje i opisuje budowę 
protistów 



204 

II
I.

 W
ir

u
sy

, b
ak

te
ri

e
, p

ro
ti

st
y 

i g
rz

yb
y

 13. Budowa 
i różnorodnośd grzybów. 
Porosty 

 

• wymienia środowiska życia grzybów i 
porostów 

• podaje przykłady grzybów i 
porostów 

• na podstawie okazu naturalnego 
lub ilustracji opisuje budowę 
grzybów 

• wymienia sposoby rozmnażania się 
grzybów 

• rozpoznaje porosty wśród innych 
organizmów 

• wymienia cechy pozwalające 
zaklasyfikowad organizm do 
grzybów 

• omawia wskazaną czynnośd 
życiową grzybów 

• podaje przykłady znaczenia 
grzybów w przyrodzie i dla 
człowieka 
 

• wykazuje znaczenie grzybów w 
przyrodzie i dla człowieka 

• analizuje różnorodnośd 
budowy grzybów 

• wyjaśnia sposoby oddychania i 
odżywiania się grzybów 

• wykazuje, że porosty są 
zbudowane z grzybni i glonu 

• określa znaczenie 
poszczególnych 
komponentów w budowie 
plechy porostu 

• rozpoznaje różne formy 
morfologiczne porostów i 
podaje ich nazwy 

• opisuje czynności życiowe 
grzybów – odżywianie, 
oddychanie i rozmnażanie się 

 

• analizuje znaczenie grzybów 
w przyrodzie  
i dla człowieka 

• proponuje sposób  
badania czystości powietrza 
na podstawie informacji o 
wrażliwości porostów  
na zanieczyszczenia 

• wyjaśnia, dlaczego porosty 
określa się mianem 
organizmów pionierskich 
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14. Tkanki roślinne 

 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 
• wymienia podstawowe rodzaje 

tkanek roślinnych 
• z pomocą nauczyciela rozpoznaje na 

ilustracji tkanki roślinne 
 

• określa najważniejsze funkcje 
wskazanych tkanek 
roślinnych 

• opisuje rozmieszczenie 
wskazanych tkanek 
w organizmie roślinnym 

• rozpoznaje na ilustracji 
rodzaje tkanek roślinnych 

 

• wskazuje cechy adaptacyjne 
tkanek roślinnych  
do pełnienia określonych 
funkcji 

• na podstawie opisu rozpoznaje 
wskazane tkanki roślinne 

• z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych obserwowanych pod 
mikroskopem 

• rozpoznaje rodzaje tkanek 
roślinnych obserwowanych 
pod mikroskopem 

• przyporządkowuje tkanki do 
organów i wskazuje na 
hierarchiczną budowę 
organizmu roślinnego 

 

• analizuje związek między 
budową a funkcją 
poszczególnych tkanek 
roślinnych, wykazuje 
przystosowania tkanek  
do pełnionych funkcji 
 

15. Korzeo – organ 
podziemny rośliny 

 

• wymienia podstawowe funkcje 
korzenia 

• rozpoznaje systemy korzeniowe 

 

• rozpoznaje na ilustracjach 
modyfikacje korzeni 

• omawia budowę zewnętrzną 
korzenia  
i jego podział 
na poszczególne strefy 

• wykazuje związek modyfikacji 
korzenia 
z adaptacją do środowiska 
zajmowanego przez roślinę 

• opisuje przyrost korzenia  
na długośd 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśnienia 
sposobu pobierania wody 
przez roślinę 

• na podstawie ilustracji lub 
materiału roślinnego klasyfikuje 
przekształcone korzenie 

• projektuje doświadczenie 
świadczące o przewodzeniu 
wody z korzenia w górę rośliny 
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16. Pęd. Budowa 
i funkcje łodygi 

 

• wymienia nazwy elementów budowy 
zewnętrznej pędu 

• wymienia funkcje łodygi 
 

• wyjaśnia różnicę między 
pędem a łodygą 

• wskazuje części łodygi roślin 
zielnych 

 

• omawia funkcje 
poszczególnych elementów 
pędu 

• na okazie roślinnym  
lub ilustracji wskazuje  
i omawia części łodygi 

• na podstawie okazu roślinnego 
żywego, zielnikowego lub 
ilustracji wykazuje modyfikacje 
łodygi ze względu na 
środowisko, w którym żyje 
roślina 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji łodygi 

 

17. Liśd – wytwórnia 
pokarmu 

 

• wymienia funkcje liści 
• rozpoznaje elementy budowy 

liścia 
• rozpoznaje liście pojedyncze i liście 

złożone 

• na materiale zielnikowym 
lub ilustracji wykazuje 
związek budowy liścia 
z pełnionymi przez niego 
funkcjami 

• na podstawie materiału 
zielnikowego lub ilustracji 
rozpoznaje różne 
modyfikacje liści 

• rozróżnia typy ulistnienia 
łodygi 

• analizuje modyfikacje liści ze 
względu na środowisko 
zajmowane przez roślinę 
 

• wykorzystuje wiedzę  
o tkankach do wyjaśniania 
budowy i funkcji liści 
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18. Mchy 
 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów rozpoznaje mchy 
wśród innych roślin 

• wymienia miejsca 
występowania mchów 

• podaje nazwy elementów 
budowy mchów 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza doświadczenie 
wykazujące zdolnośd 
wchłaniania wody przez 
mchy 

 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów 
rozpoznaje elementy budowy 
mchów 
i wyjaśnia ich funkcje 

• analizuje cykl rozwojowy 
mchów 

• omawia znaczenie mchów w 
przyrodzie i dla człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolnośd wchłaniania wody 
przez mchy 

• wyjaśnia, dlaczego mchy 
uważane są za najprostsze 
rośliny lądowe 

• według opisu przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolnośd wchłaniania wody 
przez mchy 

• samodzielnie planuje  
i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
zdolnośd wchłaniania wody 
przez mchy 

• na podstawie informacji 
o budowie mchów wykazuje 
ich rolę w przyrodzie 

 

19. Paprotniki 

 

• wymienia miejsca występowania 
paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów rozpoznaje 
paprotniki wśród innych roślin 

 

• podaje nazwy organów 
paproci 

• wyjaśnia rolę 
poszczególnych organów 
paprotników 

• rozpoznaje, korzystając 
z atlasów roślin, trzy gatunki 
rodzimych paprotników 

• wyjaśnia znaczenie 
paprotników w przyrodzie i 
dla człowieka 

• rozpoznaje, korzystając z 
atlasów roślin, pięd 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• analizuje cykl rozwojowy 
paprotników 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów wykazuje 
różnorodnośd organizmów 
zaliczanych do paprotników 

• rozpoznaje, korzystając z 
atlasów roślin, osiem 
gatunków rodzimych 
paprotników 

• porównuje budowę 
poszczególnych organów u 
paprotników 

• wykonuje portfolio 
dotyczące różnorodności 
paprotników 
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20. Nagonasienne 

 

• wymienia miejsca występowania 
roślin nagonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub żywych 
okazów rozpoznaje rośliny 
nagonasienne wśród innych roślin 

• wyjaśnia funkcje kwiatów 
i nasion 

• omawia budowę rośliny 
nagonasiennej  
na przykładzie sosny 

 

• analizuje cykl rozwojowy sosny 
• wymienia przystosowania 

roślin nagonasiennych 
do warunków życia 

 

• wykazuje przystosowania roślin 
nagonasiennych 
do środowiska 

• omawia znaczenie roślin 
nagonasiennych  
w przyrodzie i dla człowieka 
 

• rozpoznaje rodzime gatunki 
roślin nagonasiennych 

• określa, z jakiego gatunku 
drzewa lub krzewu 
pochodzi wskazana szyszka 

 

21. Okrytonasienne 

 

• wymienia miejsca występowania roślin 
okrytonasiennych 

• na podstawie ilustracji lub żywych 
okazów rozpoznaje rośliny 
okrytonasienne wśród innych roślin 

• na ilustracji lub żywym okazie 
rozpoznaje organy roślinne  
i wymienia ich funkcje 

• na podstawie ilustracji, żywego 
lub zielnikowego okazu 
roślinnego wykazuje 
różnorodnośd form roślin 
okrytonasiennych 

• podaje nazwy elementów 
budowy kwiatu odróżnia 
kwiat  
od kwiatostanu 

• omawia funkcje 
poszczególnych elementów 
kwiatu 

• rozpoznaje formy roślin 
okrytonasiennych 

• wymienia sposoby zapylania 
kwiatów 

 
 

• omawia cykl rozwojowy roślin 
okrytonasiennych 

• wyjaśnia, dlaczego kwiatostany 
ułatwiają zapylanie 
 

• wykazuje związek budowy 
kwiatu ze sposobem 
zapylania 
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22. Rozprzestrzenianie się 
roślin okrytonasiennych 

 

 

• wymienia rodzaje owoców 
• przedstawia sposoby 

rozprzestrzeniania się owoców 
• wymienia elementy łodyg służące do 

rozmnażania wegetatywnego 
 

• na podstawie ilustracji  
lub żywych okazów omawia 
budowę owoców 

• wymienia rodzaje owoców 
• wymienia etapy kiełkowania 

nasion 
• rozpoznaje fragmenty pędów 

służące 
do rozmnażania 
wegetatywnego 

• wykazuje zmiany 
zachodzące w kwiecie po 
zapyleniu 

• określa rolę owocni 
w klasyfikacji owoców 

• wyjaśnia funkcje 
poszczególnych elementów 
nasienia 

• rozpoznaje na pędzie fragmenty, 
które mogą posłużyd do 
rozmnażania wegetatywnego 

• wykazuje adaptacje budowy 
owoców  
do sposobów ich 
rozprzestrzeniania się 

• na podstawie ilustracji  
lub okazu naturalnego omawia 
budowę nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 

• wyjaśnia wpływ różnych 
czynników na kiełkowanie 
nasion 

• planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wody na kiełkowanie 
nasion 

• zakłada hodowlę roślin  
za pomocą rozmnażania 
wegetatywnego 
i obserwuje ją 

23. Znaczenie 
i przegląd roślin 
okrytonasiennych 

 

• wymienia znaczenie roślin 
okrytonasiennych  
w przyrodzie 

• z pomocą nauczyciela korzysta z klucza  
do oznaczania organizmów żyjących w 
najbliższej okolicy 

• podaje przykłady znaczenia 
roślin okrytonasiennych 
dla człowieka 

• z niewielką pomocą nauczyciela 
korzysta  
z klucza do oznaczania 
organizmów żyjących  
w najbliższej okolicy 

 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
w przyrodzie 

• rozpoznaje na ilustracji pięd 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• korzysta z prostego klucza  
do oznaczania organizmów 
żyjących w najbliższej okolicy 

• ocenia znaczenie roślin 
okrytonasiennych 
dla człowieka 

• rozpoznaje na ilustracji dziesięd 
gatunków roślin 
okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• sprawnie korzysta z prostego 
klucza do oznaczania organizmów 
żyjących  
w najbliższej okolicy 

• rozpoznaje na ilustracjach 
dwanaście gatunków 
roślin okrytonasiennych 
występujących w Polsce 

• na dowolnych przykładach 
wykazuje różnorodnośd 
roślin okrytonasiennych  
i ich znaczenie żywego okazu 

 

Klasa VI 

 

Dział Temat Poziom wymagao 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 
 
 
 
 
 
I. Świat zwierząt 

 

1. W królestwie 
zwierząt 
 

Uczeo: 
 wymienia wspólne 
cechy zwierząt 
 wyjaśnia, czym 
różnią się zwierzęta 
kręgowe od 
bezkręgowych 
 

Uczeo: 
 przedstawia poziomy 
organizacji ciała 
zwierząt 
 podaje przykłady 
zwierząt kręgowych i 
bezkręgowych 
 

Uczeo: 
 definiuje pojęcia 
komórka, tkanka, 
narząd, układ 
narządów, organizm 
 na podstawie 
podręcznika 
przyporządkowuje 
podane zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

Uczeo: 
 charakteryzuje 
bezkręgowce i 
kręgowce 
 charakteryzuje 
pokrycie ciała 
bezkręgowców i 
kręgowców 
 podaje przykłady 
szkieletów 
bezkręgowców 
 

Uczeo: 
 prezentuje 
stopniowo 
komplikującą się 
budowę ciała zwierząt 
 na podstawie opisu 
przyporządkowuje 
zwierzę do 
odpowiedniej grupy 
systematycznej 
 

2. Tkanki: 
nabłonkowa, 
mięśniowa i 
nerwowa 
 

 wyjaśnia, czym jest 
tkanka 
 wymienia 
podstawowe rodzaje 
tkanek zwierzęcych 

 wymienia 
najważniejsze funkcje 
wskazanej tkanki 
zwierzęcej 
 opisuje budowę 

 określa miejsca 
występowania w 
organizmie 
omawianych tkanek 
 samodzielnie 

 charakteryzuje 
budowę 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych 
 rozpoznaje na 

 na podstawie 
ilustracji analizuje 
budowę tkanek 
zwierzęcych 
 wykazuje związek 
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 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rysuje obrazy 
widziane pod 
mikroskopem 
 

wskazanej tkanki 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
pomocy nauczyciela 
rysuje obrazy widziane 
pod mikroskopem 
 

ilustracji rodzaje 
tkanek zwierzęcych 
 omawia budowę i 
sposób 
funkcjonowania tkanki 
mięśniowej 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i rysuje 
obrazy widziane pod 
mikroskopem 
 

istniejący między 
budową tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych 
 wykonuje z 
dowolnego materiału 
model wybranej tkanki 
zwierzęcej 
 

3. Tkanka łączna 
 

 wymienia rodzaje 
tkanki łącznej 
 wymienia składniki 
krwi 
 przy pomocy 
nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową 
tkanek zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 wskazuje 
rozmieszczenie 
omawianych tkanek w 
organizmie  
 opisuje składniki krwi 
 przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i 
rozpoznaje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem 
 

 wskazuje 
zróżnicowanie w 
budowie tkanki łącznej  
 omawia funkcje 
składników krwi  
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i przy 
niewielkiej pomocy 
nauczyciela rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

 omawia właściwości 
i funkcje tkanki 
kostnej, chrzęstnej i 
tłuszczowej 
 charakteryzuje rolę 
poszczególnych 
składników 
morfotycznych krwi 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje 
charakterystyczne 
elementy 
obserwowanej tkanki 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową elementów 
krwi a pełnionymi 
przez nie funkcjami 
 wykonuje mapę 
mentalną dotyczącą 
związku między 
budową 
poszczególnych tkanek 
zwierzęcych a 
pełnionymi przez nie 
funkcjami 
 samodzielnie 
przeprowadza 
obserwację 
mikroskopową tkanek 
zwierzęcych i na 
podstawie ilustracji 
rozpoznaje oraz 
opisuje elementy 
tkanki widziane pod 
mikroskopem  
 

 
 
 

4.Parzydełkowce – 
najprostsze 
zwierzęta tkankowe 

 wskazuje miejsce 
występowania 
parzydełkowców 

 wymienia cechy 
budowy 
parzydełkowców 

 porównuje budowę 
oraz tryb życia polipa i 
meduzy 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową 
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II. Od 
parzydełkowców 

do pierścienic 
 

  rozpoznaje na 
ilustracji 
parzydełkowca wśród 
innych zwierząt 
 

 wyjaśnia, na czym 
polega rola parzydełek 
 

 rozpoznaje wybrane 
gatunki 
parzydełkowców 
 

parzydełkowców  
 ocenia znaczenie 
parzydełkowców w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

parzydełkowców a 
środowiskiem ich życia  
 przedstawia tabelę, 
w której porównuje 
polipa z meduzą  
 wykonuje model 
parzydełkowca 
 

5. Płazioce – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje miejsce 
występowania 
płazioców 
 rozpoznaje na 
ilustracji tasiemca 
 

 wskazuje na ilustracji 
elementy budowy 
tasiemca 
 wskazuje drogi 
inwazji tasiemca do 
organizmu 
 wskazuje na 
schemacie cyklu 
rozwojowego tasiemca 
żywiciela pośredniego 
 

 omawia 
przystosowanie 
tasiemca do 
pasożytniczego trybu 
życia 
 charakteryzuje 
znaczenie płazioców 
 omawia rolę 
żywiciela pośredniego i 
ostatecznego w cyklu 
rozwojowym tasiemca 
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe płazioców 
 omawia sposoby 
zapobiegania 
zarażeniu się 
tasiemcem 
 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
chorobami 
wywoływanymi przez 
płazioce 
 ocenia znaczenie 
płazioców w przyrodzie 
i dla człowieka 
 

6. Nicienie – 
zwierzęta, które 
mają nitkowate 
ciało 
 

 wskazuje 
środowisko życia 
nicieni 
 rozpoznaje na 
ilustracji nicienie 
wśród innych 
zwierząt 
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy nicieni 
 omawia budowę 
zewnętrzną nicieni 
 wymienia choroby 
wywołane przez 
nicienie 
 

 wskazuje drogi 
inwazji nicieni do 
organizmu 
 wyjaśnia, na czym 
polega „choroba 
brudnych rąk” 
 

 charakteryzuje 
objawy chorób 
wywołanych przez 
nicienie  
omawia znaczenie 
profilaktyki 
 

 analizuje możliwości 
zakażenia się 
chorobami 
wywoływanymi przez 
nicienie  
 przygotowuje 
prezentację 
multimedialną na 
temat chorób 
wywoływanych przez 
nicienie  
 charakteryzuje 
znaczenie nicieni w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

7. Pierścienice – 
zwierzęta 
zbudowane z 
segmentów 
 

 rozpoznaje 
pierścienice wśród 
innych zwierząt 
 wskazuje 
środowisko życia 
pierścienic 

 wymienia cechy 
charakterystyczne 
budowy zewnętrznej 
pierścienic 
 wyjaśnia znaczenie 
szczecinek 

 omawia środowisko i 
tryb życia nereidy oraz 
pijawki 
 na żywym okazie 
dżdżownicy lub na 
ilustracji wskazuje 

 wskazuje 
przystosowania 
pijawki do 
pasożytniczego trybu 
życia  
 charakteryzuje 

 zakłada hodowlę 
dżdżownic, wskazując, 
jak zwierzęta te 
przyczyniają się do 
poprawy struktury 
gleby 
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  siodełko i wyjaśnia 
jego rolę 
 

wskazane czynności 
życiowe pierścienic 
 

 ocenia znaczenie 
pierścienic w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

III. Stawonogi 
i mięczaki 

 

8. Cechy 
stawonogów  
 

 rozpoznaje 
stawonogi wśród 
innych zwierząt  
 wymienia 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki jako 
zwierzęta należące 
do stawonogów  
 wymienia główne 
części ciała 
poszczególnych grup 
stawonogów  
 

 wymienia miejsca 
bytowania 
stawonogów  
 rozróżnia wśród 
stawonogów 
skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 

 wykazuje 
różnorodnośd miejsc 
bytowania 
stawonogów  
 przedstawia kryteria 
podziału stawonogów 
na skorupiaki, owady i 
pajęczaki  
 opisuje funkcje 
odnóży stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oskórek  
 

 charakteryzuje 
wskazane czynności 
życiowe stawonogów  
 omawia cechy 
umożliwiające 
rozpoznanie 
skorupiaków, owadów 
i pajęczaków  
 wymienia cechy 
adaptacyjne wskazanej 
grupy stawonogów  
 wyjaśnia, czym jest 
oko złożone  
 

 przedstawia 
różnorodnośd budowy 
ciała stawonogów oraz 
ich trybu życia, 
wykazując 
jednocześnie ich cechy 
wspólne  
 analizuje cechy 
adaptacyjne 
stawonogów, 
umożliwiające im 
opanowanie różnych 
środowisk  
 

9. Skorupiaki – 
stawonogi, które 
mają twardy 
pancerz  
 

 wymienia główne 
części ciała 
skorupiaków  
 wskazuje 
środowiska 
występowania 
skorupiaków  
 rozpoznaje 
skorupiaki wśród 
innych stawonogów  
 
 

 wymienia cztery 
grupy skorupiaków  
 

 nazywa poszczególne 
części ciała u raka 
stawowego  
 

 wykazuje związek 
między budową 
skorupiaków a 
środowiskiem ich życia  
 

 charakteryzuje 
znaczenie skorupiaków 
w przyrodzie i dla 
człowieka  
 

10. Owady – 
stawonogi zdolne 
do lotu  
 

 wymienia elementy 
budowy zewnętrznej 
owadów  
 wylicza środowiska 
życia owadów  
 rozpoznaje owady 
wśród innych 
stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
wybranych gatunków 
owadów  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 na kilku przykładach 
omawia różnice w 
budowie owadów oraz 
ich przystosowania do 
życia w różnych 
środowiskach  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów dla 
człowieka  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową odnóży 
owadów a 
środowiskiem ich życia  
 na wybranych 
przykładach omawia 
znaczenie owadów w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 

 analizuje budowę 
narządów gębowych 
owadów i wykazuje jej 
związek z pobieranym 
pokarmem  
 



210 

11. Pajęczaki – 
stawonogi, które 
mają cztery pary 
odnóży  
 

 wymienia 
środowiska 
występowania 
pajęczaków  
 rozpoznaje 
pajęczaki wśród 
innych stawonogów  
 

 wskazuje 
charakterystyczne 
cechy budowy 
zewnętrznej 
pajęczaków  
 omawia sposób 
odżywiania się 
pajęczaków  
 

 na podstawie cech 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków 
przyporządkowuje 
konkretne okazy do 
odpowiednich 
gatunków  
 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
pajęczaków  
 

 omawia sposoby 
odżywiania się 
pajęczaków na 
przykładzie wybranych 
przedstawicieli  
 charakteryzuje 
odnóża pajęczaków  
 

 ocenia znaczenie 
pajęczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka  
 analizuje elementy 
budowy zewnętrznej 
pajęczaków i wykazuje 
ich przystosowania do 
środowiska życia 
 

12. Mięczaki – 
zwierzęta, które 
mają muszlę 
 

 wymienia miejsca 
występowania 
mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracji elementy 
budowy ślimaka 
 

 omawia budowę 
zewnętrzną mięczaków 
 wskazuje na 
ilustracjach elementy 
budowy mięczaków 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe 
mięczaków 
 

 wykazuje różnice w 
budowie ślimaków, 
małży i głowonogów 
 omawia znaczenie 
mięczaków w 
przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji gatunki 
ślimaków  
 konstruuje tabelę, w 
której porównuje trzy 
grupy mięczaków 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Kręgowce 
zmiennocieplne 

 

13. Ryby – 
kręgowce 
środowisk wodnych 
 

 wskazuje wodę 
jako środowisko życia 
ryb 
 rozpoznaje ryby 
wśród innych 
zwierząt kręgowych 
 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ryb 
 nazywa i wskazuje 
położenie płetw  
 opisuje proces 
wymiany gazowej u ryb 
 

 na podstawie 
obserwacji żywych 
okazów lub filmu 
edukacyjnego omawia 
czynności życiowe ryb 
 przyporządkowuje 
wskazany organizm do 
ryb na podstawie 
znajomości ich cech 
charakterystycznych 
 

 wyjaśnia, na czym 
polega 
zmiennocieplnośd ryb 
 omawia sposób 
rozmnażania ryb, 
wyjaśniając, czym jest 
tarło 
 

 omawia 
przystosowania ryb w 
budowie zewnętrznej i 
czynnościach 
życiowych do życia w 
wodzie 
 

14. Przegląd i 
znaczenie ryb 
 

 określa kształty 
ciała ryb w zależności 
od różnych miejsc ich 
występowania 
 

 podaje przykłady 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 
 wyjaśnia, czym jest 
ławica i plankton 
 

 kilkoma przykładami 
ilustruje strategie 
zdobywania pokarmu 
przez ryby 
 

 omawia znaczenie 
ryb w przyrodzie i dla 
człowieka 
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
budową ryb a 
miejscem ich 
bytowania 
 

15. Płazy – 
kręgowce 
środowisk wodno-

 wskazuje 
środowisko życia 
płazów 

 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 

 charakteryzuje 
przystosowania płazów 
do życia w wodzie i na 

 omawia cykl 
rozwojowy żaby i 
wykazuje jego związek 

 wyjaśnia, w jaki 
sposób przebiega 
wymiana gazowa u 
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lądowych 
 

 wymienia części 
ciała płazów 
 

płaza 
 wymienia stadia 
rozwojowe żaby 
 

lądzie 
 omawia wybrane 
czynności życiowe 
płazów 
 

z życiem w wodzie i na 
lądzie 
 rozpoznaje 
przedstawicieli płazów 
wśród innych zwierząt, 
wskazując na ich 
charakterystyczne 
cechy 
 

płazów, wykazując 
związek z ich życiem w 
dwóch środowiskach 
 wykazuje związek 
istniejący między 
trybem życia płazów a 
ich zmiennocieplnością 
 

16. Przegląd i 
znaczenie płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, beznogie i 
bezogonowe 
 

 podaje przykłady 
płazów żyjących w 
Polsce 
 wymienia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 rozpoznaje na 
ilustracji płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 omawia główne 
zagrożenia dla płazów 
 

 charakteryzuje płazy 
ogoniaste, 
bezogonowe i 
beznogie 
 wskazuje sposoby 
ochrony płazów 
 

 ocenia znaczenie 
płazów w przyrodzie i 
dla człowieka 
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
multimedialną na 
temat płazów żyjących 
w Polsce 
 

17. Gady – 
kręgowce, które 
opanowały ląd 
 

 wymienia 
środowiska życia 
gadów 
 omawia budowę 
zewnętrzną gadów 
 

 wyjaśnia związek 
istniejący między 
występowaniem 
gadów a ich 
zmiennocieplnością 
 rozpoznaje gady 
wśród innych zwierząt 
 

 opisuje 
przystosowania gadów 
do życia na lądzie 
 omawia tryb życia 
gadów 
 

 charakteryzuje 
rozmnażanie i rozwój 
gadów 
 analizuje przebieg 
wymiany gazowej u 
gadów 
 

 analizuje pokrycie 
ciała gadów w 
kontekście ochrony 
przed utratą wody 
 wykazuje związek 
między sposobem 
rozmnażania gadów a 
środowiskiem ich życia 
 

18. Przegląd i 
znaczenie gadów  
 

 rozpoznaje na 
ilustracji jaszczurki, 
krokodyle, węże i 
żółwie  
 

 określa środowiska 
życia gadów  
 podaje przyczyny 
zmniejszania się 
populacji gadów  
 

 omawia sposoby 
zdobywania pokarmu 
przez gady  
 wskazuje sposoby 
ochrony gadów  
 

 charakteryzuje gady 
występujące w Polsce  
 wyjaśnia przyczyny 
wymierania gadów i 
podaje sposoby 
zapobiegania 
zmniejszaniu się ich 
populacji  
 

 ocenia znaczenie 
gadów w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wykonuje portfolio 
lub prezentację 
multimedialną na 
temat gadów żyjących 
w Polsce  
 

 
 
 
 
 
 

19. Ptaki – 
kręgowce zdolne 
do lotu  
 

 wymienia 
różnorodne siedliska 
występowania 
ptaków  
 na żywym okazie 
lub na ilustracji 

 rozpoznaje rodzaje 
piór  
 wymienia elementy 
budowy jaja  
 wskazuje ptaki jako 
zwierzęta stałocieplne  

 omawia 
przystosowania 
ptaków do lotu  
 omawia budowę piór  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwój 

 analizuje budowę 
piór ptaków w związku 
z pełnioną przez nie 
funkcją  
 wykazuje związek 
istniejący między 

 wykazuje związek 
istniejący między 
przebiegiem wymiany 
gazowej a 
przystosowaniem 
ptaków do lotu  
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V. Kręgowce 
stałocieplne 

wskazuje cechy 
budowy ptaków  
 

 rozpoznaje ptaki 
wśród innych zwierząt, 
wskazując ich 
charakterystyczne 
cechy  
 

ptaków  
 

wymianą gazową a 
umiejętnością latania 
ptaków  
 wyjaśnia proces 
rozmnażania i rozwoju 
ptaków  
 

 na ilustracji lub 
podczas obserwacji w 
terenie rozpoznaje 
gatunki ptaków 
zamieszkujących 
najbliższą okolicę  
 

20. Przegląd  
i znaczenie ptaków  
 

 podaje przykłady 
ptaków żyjących w 
różnych 
środowiskach  
 

 wymienia pozytywne 
znaczenie ptaków w 
przyrodzie  
 

 omawia znaczenie 
ptaków w przyrodzie i 
dla człowieka  
 wskazuje zagrożenia 
dla ptaków  
 

 wykazuje związek 
istniejący między 
wielkością i kształtem 
dziobów ptaków a 
rodzajem 
spożywanego przez nie 
pokarmu  
 omawia sposoby 
ochrony ptaków  
 

 wykazuje związek 
między 
stałocieplnością 
ptaków a 
środowiskiem i trybem 
ich życia  
 korzysta z klucza do 
oznaczania 
popularnych gatunków 
ptaków  
 

21. Ssaki – 
kręgowce, które 
karmią młode 
mlekiem  
 

 wskazuje 
środowiska 
występowania 
ssaków  
 na podstawie 
ilustracji omawia 
budowę zewnętrzną 
ssaków  

 

 wykazuje 
zróżnicowanie siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 określa ssaki jako 
zwierzęta stałocieplne  
 wymienia wytwory 
skóry ssaków  
 

 na ilustracji lub na 
żywym obiekcie 
wskazuje cechy 
charakterystyczne  
i wspólne dla ssaków  
 wyjaśnia, że budowa 
skóry ssaków ma 
związek z 
utrzymywaniem przez 
nie stałocieplności  
 omawia proces 
rozmnażania i rozwój 
ssaków  
 

 opisuje 
przystosowania 
ssaków do różnych 
środowisk życia  
 charakteryzuje 
opiekę nad 
potomstwem u 
ssaków  
 identyfikuje wytwory 
skóry ssaków  
 

 analizuje związek 
zachodzący między 
wymianą gazową 
ssaków a 
zróżnicowanymi 
środowiskami ich 
występowania i ich 
życiową aktywnością  
 analizuje funkcje 
skóry w aspekcie 
różnorodności siedlisk 
zajmowanych przez 
ssaki  
 

22. Przegląd  
i znaczenie ssaków  
 

 wymienia 
przystosowania 
ssaków do 
zróżnicowanych 
środowisk ich 
bytowania  
 

 wykazuje zależnośd 
między budową 
morfologiczną ssaków 
a zajmowanym przez 
nie siedliskiem  
 nazywa wskazane 
zęby ssaków  
 

 rozpoznaje zęby 
ssaków i wyjaśnia ich 
funkcje  
 wyjaśnia znaczenie 
ssaków dla przyrody  
 

 omawia znaczenie 
ssaków dla człowieka  
 wymienia zagrożenia 
dla ssaków  
 

 analizuje zagrożenia 
ssaków i wskazuje 
sposoby ich ochrony  
 wykazuje 
przynależnośd 
człowieka do ssaków 
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Klasa VII 
 

Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

I.
 B

io
lo

g
ia

 j
a

k
o

 n
a

u
k

a
 

1. Biologia jako nauka Uczeń: 

• określa przedmiot badań 
biologii jako nauki 

• podaje przykłady dziedzin 

biologii 
• wymienia dziedziny biologii 

zajmujące się budową  i 

funkcjonowaniem człowieka 

• wymienia źródła wiedzy 

biologicznej 

Uczeń: 

• korzysta                                       
z poszczególnych źródeł 

wiedzy 

• opisuje cechy 
organizmów żywych 

Uczeń: 

• posługuje się właściwymi 
źródłami wiedzy 

biologicznej podczas 

rozwiązywania problemów 
• rozróżnia próby kontrolną 

i badawczą 

Uczeń: 

• charakteryzuje wybrane 
dziedziny biologii 

• przedstawia metody badań 

stosowanych w biologii 

Uczeń: 

• wyszukuje i krytycznie analizuje 
informacje 

z różnych źródeł dotyczące różnych 

dziedzin biologii 

2. Komórkowa budowa 

organizmów 

• wskazuje komórkę jako 

podstawową jednostkę 

organizacji życia 
• wymienia elementy budowy 

komórek: roślinnej, 

zwierzęcej, grzybowej 

i bakteryjnej 

• obserwuje preparaty 

przygotowane przez 
nauczyciela 

• wymienia funkcje 

poszczególnych struktur 

komórkowych 

• posługuje się mikroskopem 

• z pomocą nauczyciela 
wykonuje proste preparaty 

mikroskopowe 

• z pomocą nauczyciela 
rysuje obraz widziany 

pod mikroskopem 

• odróżnia pod mikroskopem, 

na schemacie, zdjęciu 

lub na podstawie opisu 
poszczególne elementy 

budowy komórki 

• samodzielnie 

wykonuje proste 

preparaty 

mikroskopowe 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rysuje obraz 

widziany pod mikroskopem 

• wyjaśnia rolę 

poszczególnych elementów 

komórki 

• porównuje budowę różnych 
komórek 

• omawia budowę                          i 

funkcje struktur komórkowych 

• analizuje różnice między 
poszczególnymi typami 

komórek 

• wyciąga wnioski dotyczące 

komórkowej budowy organizmów                 

na podstawie obserwacji 

preparatów 

• wykonuje preparaty 
mikroskopowe, ustawia ostrość 

obrazu 

za pomocą śrub: 

makro- i mikrometrycznej, 

samodzielnie rysuje obraz widziany 
pod mikroskopem 

• wykonuje przestrzenny model komórki 

z dowolnego materiału 

• analizuje różnice między 
poszczególnymi typami komórek 

oraz wykazuje związek ich 

budowy z pełnioną funkcją 

• samodzielnie wykonuje preparaty 
mikroskopowe 

• sprawnie posługuje się 
mikroskopem 

• dokładnie rysuje obraz widziany pod 
mikroskopem 
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3. Hierarchiczna                    
budowa organizmów. 

Tkanki zwierzęce 

• wskazuje komórkę jako 
podstawowy element 

budowy ciała 

człowieka 

• wyjaśnia, czym jest tkanka 

• wymienia podstawowe 

rodzaje tkanek zwierzęcych 

• wyjaśnia, czym jest narząd 

• wymienia układy 

narządów człowieka 

• wymienia rodzaje 
tkanki łącznej 

• określa najważniejsze 
funkcje 

poszczególnych tkanek 

zwierzęcych 

• podaje rozmieszczenie 

przykładowych tkanek 

zwierzęcych w organizmie 

• opisuje podstawowe funkcje 
poszczególnych układów 

narządów 

• charakteryzuje budowę 
poszczególnych tkanek 

zwierzęcych 

• rysuje schemat komórki 

nerwowej i opisuje 

poszczególne elementy jej 

budowy 

• rozpoznaje pod 
mikroskopem 

lub na ilustracji rodzaje 

tkanek zwierzęcych 

• wyjaśnia funkcje 

poszczególnych układów 

narządów 

• opisuje rodzaje tkanki 
nabłonkowej 

• charakteryzuje rolę poszczególnych 

składników morfotycznych krwi 

• opisuje hierarchiczną budowę 

organizmu człowieka 

• przyporządkowuje tkanki do 

narządów i układów narządów 
• analizuje hierarchiczną 

budowę organizmu człowieka 

• analizuje związek między budową                         
a funkcją poszczególnych tkanek 

zwierzęcych 

• wykazuje zależność między 

poszczególnymi układami narządów 

• tworzy mapę pojęciową 

ilustrującą hierarchiczną budowę 

organizmu człowieka 
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4. Budowa i funkcje 
skóry 

• wymienia warstwy skóry 

• przedstawia podstawowe 

funkcje skóry 

• wymienia wytwory naskórka 

• z pomocą nauczyciela 
omawia wykonane 

doświadczenie 
wykazujące, że skóra jest 

narządem zmysłu 

• omawia funkcje 
skóry i warstwy 

podskórnej 

• rozpoznaje na ilustracji 

lub schemacie warstwy 
skóry 

• samodzielnie omawia 

wykonane doświadczenie 

wykazujące, że skóra jest 

narządem zmysłu 

• wykazuje na konkretnych 
przykładach związek między 

budową a funkcjami skóry 

• opisuje funkcje poszczególnych 

wytworów naskórka 
• z pomocą nauczyciela 

wykonuje doświadczenie 

wykazujące, że skóra jest 

narządem zmysłu 

• na podstawie opisu wykonuje 
doświadczenie wykazujące, że 

skóra jest narządem zmysłu 

• wyszukuje odpowiednie informacje i 
planuje doświadczenie wykazujące, 

że skóra jest narządem zmysłu 

5. Higiena i choroby 

skóry 
• wymienia choroby skóry 

• podaje przykłady 
dolegliwości 

skóry 

• omawia zasady 

pielęgnacji skóry 
młodzieńczej 

• opisuje stan zdrowej skóry 

• wskazuje konieczność 
dbania o dobry stan skóry 

• wymienia przyczyny 

grzybic skóry 

• wskazuje metody 
zapobiegania 

grzybicom skóry 

• klasyfikuje rodzaje 

oparzeń i odmrożeń skóry 

• omawia zasady 

udzielania pierwszej 
pomocy 

w przypadku oparzeń skóry 

• omawia objawy dolegliwości 

skóry 
• wyjaśnia, czym                       

są alergie skórne 

• wyjaśnia zależność między 

ekspozycją skóry na silne 

nasłonecznienie a rozwojem 

czerniaka 
• uzasadnia konieczność 

konsultacji lekarskiej 

w przypadku pojawienia się 

zmian na skórze 

• ocenia wpływ promieni 

słonecznych na skórę 

• wyszukuje informacje 

o środkach kosmetycznych 

z filtrem UV przeznaczonych dla 
młodzieży 

• demonstruje zasady udzielania 

pierwszej pomocy w przypadku 

oparzeń skóry 

• przygotowuje pytania 

i przeprowadza wywiad 

z lekarzem                                lub 

pielęgniarką na temat chorób skóry 
oraz profilaktyki czerniaka                                        

i grzybicy 

• wyszukuje w różnych źródłach 

informacje na temat chorób, 

profilaktyki i pielęgnacji skóry 

młodzieńczej do projektu 
edukacyjnego 
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6. Aparat ruchu. 
Budowa szkieletu 

• wskazuje części 
bierną i czynną 

aparatu ruchu 

• podaje nazwy 

wskazanych elementów 

budowy szkieletu 

• wskazuje na schemacie, 
rysunku i modelu szkielet 

osiowy oraz szkielet obręczy 

i kończyn 

• wyjaśnia sposób działania części 
biernej                  i czynnej 

aparatu ruchu 

• wskazuje na związek budowy 

kości z ich funkcją w organizmie 

• rozpoznaje różne kształty kości 

• wyjaśnia związek budowy kości z 
ich funkcją w organizmie 

• klasyfikuje podane kości pod 
względem kształtów 

• na przykładzie własnego 

organizmu wykazuje związek 

budowy kości 

z ich funkcją 

7. Budowa i rola 

szkieletu 

osiowego 

• wymienia elementy 

szkieletu osiowego 

• wymienia elementy 

budujące klatkę piersiową 
• podaje nazwy odcinków 

kręgosłupa 

• wskazuje na modelu 

lub ilustracji 

mózgoczaszkę                                            

i trzewioczaszkę 
• wymienia narządy 

chronione przez klatkę 

piersiową 

• wskazuje na schemacie, 

rysunku i modelu elementy 

szkieletu osiowego 

• wymienia kości budujące 

szkielet osiowy 

• charakteryzuje funkcje 

szkieletu osiowego 
• wyjaśnia związek budowy czaszki 

z pełnionymi przez nią funkcjami 

• omawia rolę chrząstek 

w budowie klatki piersiowej 

• porównuje budowę 
poszczególnych odcinków 

kręgosłupa 

• rozpoznaje elementy budowy 
mózgoczaszki                          i 

trzewioczaszki 

• analizuje związek budowy 

poszczególnych kręgów 

kręgosłupa                        z 

pełnioną przez nie funkcją 
• wykazuje związek budowy 

odcinków kręgosłupa 

z pełnioną przez nie funkcją 

8. Szkielet kończyn 

oraz ich obręczy 

• wymienia elementy 

budowy szkieletu 

kończyn oraz ich obręczy 

• wskazuje na modelu                   

lub schemacie kości 

kończyny górnej                           

i kończyny dolnej 
• wymienia rodzaje połączeń 

kości 

• opisuje budowę stawu 

• rozpoznaje rodzaje stawów 

• odróżnia staw zawiasowy 
od stawu kulistego 

• wymienia kości tworzące obręcze 

barkową 

i miedniczną 

• porównuje budowę kończyny 
górnej i dolnej 

• charakteryzuje połączenia kości 

• wyjaśnia związek budowy stawu                                        
z zakresem ruchu kończyny 

• wykazuje  związek budowy 

szkieletu kończyn 

z funkcjami kończyn górnej i 

dolnej 
• wykazuje związek budowy 

szkieletu obręczy kończyn z ich 

funkcjami 

• charakteryzuje funkcje 

kończyn górnej i dolnej oraz  

wykazuje  związek z 

funkcjonowaniem człowieka 
w środowisku 

9. Kości – elementy 

składowe szkieletu 
• opisuje budowę kości 

• omawia cechy fizyczne kości 

• wskazuje miejsce 

występowania 
szpiku kostnego 

• wymienia 

składniki 

chemiczne kości 

• omawia na podstawie 

ilustracji doświadczenie 
wykazujące skład 

chemiczny kości 

• wykonuje z pomocą nauczyciela 

doświadczenie wykazujące skład 
chemiczny kości 

• omawia znaczenie składników 

chemicznych kości 

• opisuje rolę szpiku kostnego 

• wykonuje przygotowane 

doświadczenie wykazujące skład 
chemiczny kości 

• demonstruje na przykładzie cechy 

fizyczne kości 

• planuje i samodzielnie wykonuje 

doświadczenie wykazujące skład 
chemiczny kości 

• wyszukuje odpowiednie 

informacje i przeprowadza 

doświadczenie ilustrujące 

wytrzymałość kości 

na złamanie 
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10. Budowa 

i znaczenie mięśni 

• wymienia rodzaje 
tkanki mięśniowej 

• wskazuje  położenie 

tkanek mięśniowej 

gładkiej i poprzecznie 

prążkowanej szkieletowej 

• określa funkcje 
wskazanych mięśni 

szkieletowych 

• opisuje cechy 

tkanki mięśniowej 

• z pomocą 

nauczyciela wskazuje 

na ilustracji 
najważniejsze 

mięśnie szkieletowe 

• rozpoznaje mięśnie 
szkieletowe wskazane na 

ilustracji 

• opisuje czynności mięśni 

wskazanych na schemacie 

• wyjaśnia, na czym polega 

antagonistyczne działanie mięśni 

• omawia warunki prawidłowej 
pracy mięśni 

• określa warunki 

prawidłowej pracy mięśni 

• charakteryzuje budowę i funkcje 

mięśni gładkich 

i poprzecznie prążkowanych 

• przedstawia negatywny wpływ 
środków dopingujących na zdrowie 

człowieka 

• na przykładzie własnego 
organizmu analizuje 

współdziałanie mięśni, 

ścięgien, kości i stawów w 

wykonywaniu ruchów 

11. Higiena i choroby 
aparatu ruchu 

• wymienia naturalne 
krzywizny 

kręgosłupa 

• opisuje przyczyny 

powstawania wad postawy 

• wymienia choroby aparatu 

ruchu 

• wskazuje ślad 
stopy z 

płaskostopiem 

• omawia przedstawione 

na ilustracji wady podstawy 

• rozpoznaje przedstawione 
na ilustracji wady postawy 

• opisuje urazy kończyn 

• omawia zasady 

udzielania pierwszej 

pomocy 

w przypadku urazów 
kończyn 

• omawia przyczyny chorób 
aparatu ruchu 

• omawia wady budowy stóp 

• rozpoznaje naturalne 
krzywizny kręgosłupa 

• wyjaśnia przyczyny powstawania 

wad postawy 

• charakteryzuje zmiany zachodzące 

wraz z wiekiem w układzie kostnym 

• określa czynniki wpływające na 

prawidłowy rozwój muskulatury 
ciała 

• wyjaśnia przyczyny                       i 

skutki osteoporozy 

• wyszukuje informacje dotyczące 
zapobiegania płaskostopiu 

• wyjaśnia konieczność stosowania 

rehabilitacji                          po 

przebytych urazach 

• planuje i demonstruje 

czynności udzielania pierwszej 

pomocy 
w przypadku urazów kończyn 

• analizuje przyczyny urazów ścięgien 

• przewiduje skutki przyjmowania 

nieprawidłowej postawy ciała 

• wyszukuje i prezentuje 
ćwiczenia zapobiegające 

deformacjom kręgosłupa 

• wyszukuje i prezentuje 

ćwiczenia rehabilitacyjne 

likwidujące płaskostopie 

• uzasadnia konieczność 

regularnych ćwiczeń 
gimnastycznych 

dla prawidłowego 

funkcjonowania aparatu 

ruchu 



217 

 
Dział 

 
Temat 

Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

IV
. 

U
k

ła
d

 p
o

k
a

r
m

o
w

y
 

12. Pokarm – budulec 

i źródło energii 

• wymienia podstawowe 

składniki odżywcze 
• wymienia produkty 

spożywcze zawierające 

białko 

• podaje przykłady 

pokarmów, które są źródłem 

węglowodanów 

• wymienia pokarmy 
zawierające tłuszcze 

• omawia z pomocą 

nauczyciela przebieg 

doświadczenia 

wykrywającego obecność 

tłuszczów i skrobi 
w wybranych produktach 

spożywczych 

• klasyfikuje składniki 

odżywcze na budulcowe 
i energetyczne 

• określa aminokwasy jako 

cząsteczki budulcowe 

białek 

• wskazuje rolę tłuszczów 

w organizmie 

• samodzielnie omawia 
przebieg doświadczenia 

wykrywającego obecność 

tłuszczów i skrobi 

w wybranych produktach 

spożywczych 

• wyjaśnia znaczenie składników 
odżywczych                       dla 
organizmu 

• określa znaczenie błonnika w 
prawidłowym funkcjonowaniu 
układu pokarmowego 

• uzasadnia konieczność 
systematycznego spożywania 
owoców 

i warzyw 

• porównuje pokarmy 
pełnowartościowe 

i niepełnowartościowe 

• analizuje etykiety produktów 
spożywczych pod kątem zawartości 
różnych składników odżywczych 

• przeprowadza z pomocą 
nauczyciela doświadczenie 
wykrywające obecność tłuszczów i 
skrobi 
w wybranych produktach 
spożywczych 

• ilustruje na przykładach źródła 
składników odżywczych i 

wyjaśnia ich znaczenie                         

dla organizmu 

• wyjaśnia związek między 

spożywaniem produktów 
białkowych                                        

a prawidłowym wzrostem ciała 

• omawia rolę aminokwasów 

egzogennych w organizmie 

• porównuje wartość energetyczną 

węglowodanów i tłuszczów 
• wyjaśnia skutki nadmiernego 

spożywania tłuszczów 

• samodzielnie przeprowadza 

doświadczenie wykrywające 

obecność tłuszczów i skrobi                         

w wybranych produktach 

spożywczych 

• planuje i samodzielnie 
przeprowadza doświadczenie 

wykrywające obecność tłuszczów i 

skrobi w wybranych produktach 

spożywczych 

• analizuje zależność między 
rodzajami spożywanych 

pokarmów a funkcjonowaniem 

organizmu 

13. Witaminy, sole 
mineralne, woda 

• wymienia przykłady 
witamin rozpuszczalnych               

w wodzie 

i w tłuszczach 

• podaje przykład 

jednej awitaminozy 
• wymienia najważniejsze 

pierwiastki budujące 

ciała organizmów 

• podaje  rolę 

dwóch wybranych 

makroelementów 

w organizmie człowieka 

• wymienia po trzy 
makroelementy 

i mikroelementy 

• omawia z pomocą 
nauczyciela przebieg 

doświadczenia dotyczącego 

wykrywania witaminy C 

• wymienia witaminy 
rozpuszczalne w wodzie 

i w tłuszczach 

• wymienia skutki 

niedoboru witamin 

• wskazuje rolę wody 
w organizmie 

• omawia znaczenie 

makroelementów 

i mikroelementów 

w organizmie człowieka 

• omawia na schemacie 
przebieg doświadczenia 

dotyczącego 

wykrywania witaminy C 

• charakteryzuje rodzaje 
witamin 

• przedstawia rolę i skutki niedoboru 
witamin: A, C, B6, B12, B9,D 

• przedstawia rolę i skutki 
niedoboru składników 

mineralnych: Mg, Fe, Ca 

• określa skutki niewłaściwej 

suplementacji witamin 

i składników mineralnych 

• na przygotowanym sprzęcie i z 
niewielką pomocą nauczyciela 

wykonuje doświadczenie dotyczące 

wykrywania witaminy C 

• analizuje skutki niedoboru 

witamin, makroelementów i 

mikroelementów 

w organizmie 

• przewiduje skutki niedoboru wody w 

organizmie 

• samodzielnie wykonuje 
doświadczenie dotyczące 

witaminy C 

• wyszukuje informacje 

dotyczące roli błonnika w 

prawidłowym 
funkcjonowaniu przewodu 

pokarmowego 

• wyszukuje odpowiednie 

informacje, planuje 

i wykonuje doświadczenie 

dotyczące witaminy C 
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14. Budowa i rola 
układu 

pokarmowego 

• wyjaśnia, na czym 
polega trawienie 

pokarmów 

• wymienia rodzaje zębów 

u człowieka 

• wymienia odcinki 

przewodu pokarmowego 

człowieka 
• omawia z pomocą 

nauczyciela przebieg 

doświadczenia badającego 

wpływ substancji 

zawartych w ślinie                        

na trawienie skrobi 

• opisuje rolę 
poszczególnych rodzajów 

zębów 

• wskazuje odcinki przewodu 

pokarmowego na planszy 

lub modelu 

• rozpoznaje wątrobę 

i trzustkę na schemacie 

• lokalizuje położenie 

wątroby i trzustki we 
własnym ciele 

• samodzielnie omawia 

przebieg doświadczenia 

badającego wpływ 

substancji zawartych                     

w ślinie na trawienie skrobi 

• rozpoznaje poszczególne 
rodzaje zębów człowieka 

• wykazuje rolę zębów 

w mechanicznej obróbce 

pokarmu 

• omawia funkcje 
poszczególnych odcinków 

przewodu pokarmowego 

• lokalizuje odcinki przewodu 

pokarmowego                       i 
wskazuje odpowiednie miejsca 

na powierzchni swojego ciała 

• charakteryzuje funkcje 

wątroby i trzustki 
• przeprowadza z pomocą 

nauczyciela doświadczenie 

badające wpływ substancji 

zawartych w ślinie 

na trawienie skrobi 

• omawia znaczenie procesu 
trawienia 

• opisuje etapy trawienia 

pokarmów 

w poszczególnych odcinkach 

przewodu pokarmowego 

• analizuje miejsca wchłaniania 

strawionego pokarmu 

i wody 

• samodzielnie przeprowadza 

doświadczenie badające wpływ 

substancji zawartych w ślinie                      

na trawienie skrobi 

• wyszukuje odpowiednie 
informacje, planuje 

i przeprowadza doświadczenie 

badające wpływ substancji zawartych 

w ślinie na trawienie skrobi 

• uzasadnia konieczność stosowania 

zróżnicowanej diety dostosowanej 

do potrzeb organizmu 

• uzasadnia konieczność dbałości 
o zęby 

15. Higiena i choroby 
układu 

pokarmowego 

• określa zasady zdrowego 
żywienia 

• wymienia przykłady 

chorób układu 

pokarmowego 

• wymienia zasady 
profilaktyki chorób 

układu pokarmowego 

• według podanego wzoru 

oblicza indeks masy 

ciała 

• wymienia 

przyczyny 
próchnicy zębów 

• wskazuje grupy pokarmów 
w piramidzie zdrowego 

żywienia i aktywności 

fizycznej 

• wskazuje na zależność 

diety od zmiennych 
warunków zewnętrznych 

• układa jadłospis w 

zależności od zmiennych 

warunków zewnętrznych 

• wymienia choroby 

układu pokarmowego 

• analizuje indeks masy 
ciała swój i kolegów, 

wykazuje prawidłowości             

i odchylenia od normy 

• omawia zasady 

udzielania pierwszej 

pomocy 

w przypadku zakrztuszenia 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

wartość energetyczna pokarmu 
• wykazuje zależność między 

dietą a czynnikami, które 

ją warunkują 

• przewiduje skutki złego 

odżywiania się 

• wykazuje, że WZW A, 

WZW B i WZW C 

są chorobami związanymi z 
higieną układu pokarmowego 

• omawia zasady profilaktyki 

choroby wrzodowej żołądka i 

dwunastnicy, zatrucia 

pokarmowego i raka jelita 
grubego 

• analizuje indeks masy ciała w 

zależności od stosowanej diety 

• wykazuje zależność między 
higieną odżywiania się                              

a chorobami układu pokarmowego 

• demonstruje czynności udzielania 

pierwszej pomocy w przypadku 

zakrztuszenia 
• wskazuje zasady profilaktyki 

próchnicy zębów 

• wyjaśnia, dlaczego należy 

stosować dietę 

zróżnicowaną i dostosowaną do  

potrzeb  organizmu (wiek, stan 

zdrowia, tryb życia, aktywność 
fizyczna, pora roku) 

• układa odpowiednią dietę dla 

uczniów z nadwagą 

i niedowagą 

• przygotowuje i prezentuje wystąpienie 
w dowolnej formie na temat chorób 

związanych z zaburzeniami łaknienia i 

przemiany materii 

• uzasadnia konieczność badań 

przesiewowych  w celu wykrywania 
wczesnych stadiów raka jelita grubego 
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16. Budowa i funkcje 
krwi 

• podaje nazwy elementów 
morfotycznych krwi 

• wymienia grupy krwi 

• wymienia składniki 

biorące udział w 
krzepnięciu krwi 

• omawia funkcje krwi 

• wymienia grupy krwi i 

wyjaśnia, co stanowi 

podstawę ich wyodrębnienia 

• wyjaśnia, co to jest 
konflikt serologiczny 

• omawia znaczenie krwi 

• charakteryzuje elementy 

morfotyczne krwi 

• omawia rolę hemoglobiny 

• przedstawia społeczne znaczenie 
krwiodawstwa 

• przewiduje skutki konfliktu 

serologicznego 

• omawia zasady transfuzji 
krwi 

• wyjaśnia mechanizm 

krzepnięcia krwi 

• rozpoznaje elementy 

morfotyczne krwi 
na podstawie obserwacji 

mikroskopowej 

• uzasadnia potrzebę wykonywania badań 
zapobiegających konfliktowi 

serologicznemu 

• analizuje wyniki laboratoryjnego 

badania krwi 

17. Krwiobiegi • wymienia narządy 

układu krwionośnego 

• z pomocą nauczyciela 

omawia na podstawie 
ilustracji mały i duży 

obieg krwi 

• omawia funkcje 

wybranego naczynia 

krwionośnego 

• porównuje budowę i funkcje 
żył, tętnic oraz naczyń 

włosowatych 

• opisuje funkcje 

zastawek żylnych 

• porównuje krwiobiegi mały i duży 

• opisuje drogę krwi płynącej w 

małym                         i dużym 

krwiobiegu 

• rozpoznaje poszczególne 

naczynia krwionośne 

na ilustracji 

• wykazuje związek budowy 
naczyń krwionośnych 

z pełnionymi 

przez nie funkcjami 

• analizuje związek przepływu krwi                              

w naczyniach 

z wymianą gazową 

18. Budowa 

i działanie serca 

• lokalizuje położenie 
serca we własnym ciele 

• wymienia elementy budowy 

serca 

• podaje prawidłową wartość 

pulsu i ciśnienia zdrowego 

człowieka 

• rozpoznaje elementy 
budowy serca i naczynia 

krwionośnego na schemacie 

(ilustracji z podręcznika) 

• wyjaśnia, czym jest puls 

• opisuje mechanizm pracy serca 
• omawia fazy cyklu pracy serca 

• mierzy koledze puls 

• wyjaśnia różnicę między 

ciśnieniem skurczowym 

a ciśnieniem rozkurczowym krwi 

• wykazuje rolę zastawek w 
funkcjonowaniu serca 

• porównuje wartości 

ciśnienia skurczowego i 

rozkurczowego krwi 

• omawia doświadczenie 

wykazujące wpływ wysiłku 

fizycznego na zmiany tętna i 
ciśnienia krwi 

• planuje i przeprowadza doświadczenie 
wykazujące wpływ wysiłku fizycznego 

na zmiany tętna i ciśnienia krwi 

19. Higiena i choroby 

układu 

krwionośnego 

• wymienia choroby 

układu krwionośnego 

• omawia pierwszą pomoc 

w wypadku krwawień 

i krwotoków 

• wymienia przyczyny 

chorób układu 

krwionośnego 

• wymienia czynniki 
wpływające 

korzystnie 

na funkcjonowanie 

układu krwionośnego 

• analizuje przyczyny chorób układu 

krwionośnego 

• charakteryzuje objawy 

krwotoku żylnego 

i tętniczego 

• wyjaśnia, na czym polega 
białaczka i anemia 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej 

i prawidłowej diety dla właściwego 
funkcjonowania układu 

krwionośnego 

• przygotowuje portfolio na 

temat chorób układu 

krwionośnego 

• demonstruje pierwszą 
pomoc w wypadku 

krwotoków 

• wyjaśnia znaczenie badań 

profilaktycznych chorób 

układu krwionośnego 

• wyszukuje i prezentuje 

w dowolnej formie materiały edukacyjne 
oświaty zdrowotnej na temat chorób 

społecznych: miażdżycy, nadciśnienia 

tętniczego 

i zawałów serca 

20. Układ limfatyczny • wymienia cechy 
układu limfatycznego 

• wymienia narządy 

układu limfatycznego 

• opisuje budowę układu 
limfatycznego 

• omawia rolę węzłów 

chłonnych 

• opisuje rolę układu 
limfatycznego 

• rozpoznaje na ilustracji 
lub schemacie narządy 

układu limfatycznego 

• porównuje układ limfatyczny z układem 
krwionośnym 
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21. Budowa 

i funkcjonowanie 
układu 

odpornościowego 

• wymienia elementy 
układu odpornościowego 

• wymienia 

rodzaje 

odporności 

• przedstawia różnice między 

surowicą a szczepionką 

• wyróżnia odporność swoistą 
i nieswoistą, czynną                           

i bierną, naturalną i sztuczną 

• definiuje szczepionkę 

i surowicę jako 

czynniki 

odpowiadające za 
odporność nabytą 

• omawia rolę elementów 
układu odpornościowego 

• charakteryzuje rodzaje 

odporności 

• określa zasadę działania 

szczepionki                              

i surowicy 

• wyjaśnia mechanizm działania 
odporności swoistej 

• opisuje rodzaje leukocytów 

• odróżnia działanie szczepionki                            

od działania surowicy 

• analizuje wykaz szczepień 

w swojej książeczce zdrowia 

• ocenia znaczenie szczepień 

22. Zaburzenia funkcjo- 

nowania układu 

odpornościowego 

• wymienia czynniki 

mogące wywołać alergie 

• opisuje objawy alergii 

• określa przyczynę choroby 

AIDS 

• wyjaśnia, na czym 

polega transplantacja 
narządów 

• podaje przykłady 

narządów, które można 

przeszczepiać 

• wyjaśnia sposób zakażenia 

HIV 

• wskazuje drogi zakażenia 

się HIV 
• wskazuje zasady profilaktyki 

AIDS 

• uzasadnia, że alergia jest związana                                       

z nadwrażliwością układu 

odpornościowego 

• ilustruje przykładami znaczenie 
transplantologii 

• przedstawia znaczenie przeszczepów 

oraz zgody na transplantację 

narządów po śmierci 
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23. Budowa i rola 
układu 

oddechowego 

• wymienia odcinki 
układu oddechowego 

• rozpoznaje na 

ilustracji narządy 

układu oddechowego 

• omawia funkcje elementów 
układu oddechowego 

• opisuje rolę nagłośni 

• na podstawie własnego 

organizmu przedstawia 

mechanizm wentylacji 

płuc 

• wyróżnia drogi oddechowe i 
narządy wymiany gazowej 

• wykazuje związek budowy 

elementów układu 

oddechowego z pełnionymi 

funkcjami 

• odróżnia głośnię i nagłośnię 

• demonstruje mechanizm 
modulacji głosu 

• definiuje płuca jako miejsce 

wymiany gazowej 
• wykazuje związek między 

budową a funkcją płuc 

• wykonuje z dowolnych materiałów 
model układu oddechowego 

• wyszukuje odpowiednie metody i 

bada pojemność własnych płuc 

24. Mechanizm 
wymiany 

gazowej 

• wymienia narządy biorące 
udział w procesie 

wentylacji płuc 

• demonstruje na sobie 

mechanizm wdechu 

i wydechu 

• z pomocą nauczyciela 
omawia doświadczenie 
wykrywające obecność 

CO2w wydychanym 

powietrzu 

• wskazuje różnice w ruchach 
klatki piersiowej i przepony 

podczas wdechu i wydechu 

• przedstawia rolę krwi 

w transporcie gazów 

oddechowych 

• omawia zawartość gazów 
w powietrzu wdychanym 

i wydychanym 

• oblicza liczbę wdechów 

i wydechów przed wysiłkiem 

fizycznym i po nim 

• z pomocą nauczyciela 
przeprowadza 
doświadczenie 

wykrywające obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 

• wyróżnia  procesy wentylacji 
płuc                             i 

oddychania komórkowego 

• opisuje dyfuzję O2 i 

CO2zachodzącą w 

pęcherzykach płucnych 
• wyjaśnia zależność między 

liczbą oddechów a 

wysiłkiem fizycznym 

• na przygotowanym sprzęcie 
samodzielnie przeprowadza 

doświadczenie wykrywające 

obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 

• interpretuje wyniki 
doświadczenia 

wykrywającego CO2 

w wydychanym powietrzu 

• przedstawia graficznie 
zawartość gazów 

w powietrzu wdychanym i 
wydychanym 

• analizuje proces wymiany gazowej                                     
w płucach i tkankach 

• omawia obserwację dotyczącą 
wpływu wysiłku fizycznego                      

na częstość oddechów 

• samodzielnie przygotowuje 
zestaw laboratoryjny 

i przeprowadza doświadczenie 

wykazujące obecność CO2 

w wydychanym powietrzu 

• planuje i wykonuje obserwację 
wpływu wysiłku fizycznego                     

na częstość oddechów 

• wyszukuje odpowiednie 

informacje, planuje 

i samodzielnie przeprowadza 

doświadczenie wykazujące obecność 
CO2 

w wydychanym powietrzu 
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25. Oddychanie 
komórkowe 

• definiuje 
mitochondrium jako 

miejsce oddychania 

komórkowego 

• wskazuje ATP jako 

nośnik energii 

• zapisuje słownie równanie 
reakcji chemicznej 

ilustrujące utlenianie 

glukozy 

• określa znaczenie oddychania 
komórkowego 

• zapisuje za pomocą symboli 

chemicznych równanie reakcji 

ilustrujące utlenianie glukozy 

• omawia rolę ATP                            w 
organizmie 

• wyjaśnia sposób 
magazynowania energii w ATP 

• opisuje zależność 
między ilością 

mitochondriów 

a zapotrzebowaniem 

narządów na energię 

26. Higiena i choroby 
układu 

oddechowego 

• definiuje kichanie                       
i kaszel jako reakcje 

obronne organizmu 

• wymienia choroby 

układu oddechowego 

• wymienia czynniki 

wpływające na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 

oddechowego 

• wskazuje źródła 
infekcji górnych                         

i dolnych dróg 

oddechowych 

• określa sposoby 

zapobiegania chorobom 

układu oddechowego 

• opisuje przyczyny astmy 

• omawia zasady 

postępowania w przypadku 

utraty oddechu 

• omawia wpływ 
zanieczyszczeń 

pyłowych na prawidłowe 
funkcjonowanie układu 

oddechowego 

• podaje  objawy wybranych chorób 
układu oddechowego 

• wyjaśnia związek między 

wdychaniem powietrza przez nos                               

a profilaktyką chorób układu 

oddechowego 

• opisuje zasady profilaktyki anginy, 
gruźlicy i raka płuc 

• rozróżnia czynne i bierne palenie 

tytoniu 

• wykazuje zależność między 
zanieczyszczeniem środowiska 

a zachorowalnością na astmę 

• demonstruje zasady udzielania 

pierwszej pomocy w wypadku 

zatrzymania oddechu 

• analizuje wpływ palenia tytoniu na 
funkcjonowanie układu 

oddechowego 

• wyszukuje w dowolnych źródłach 
informacje 

na temat przyczyn rozwoju raka 
płuc 

• przeprowadza według 
podanego schematu 

i pod opieką 

nauczyciela badanie 

zawartości substancji 

smolistych 

w jednym papierosie 

• przeprowadza wywiad 
w przychodni zdrowia 

na temat profilaktyki 

chorób płuc 
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27. Budowa 

i działanie 
układu 

wydalniczego 

• wymienia przykłady 

substancji, które są 

wydalane przez organizm 
człowieka 

• wymienia narządy 

układu wydalniczego 

• wyjaśnia pojęcia wydalanie 

i defekacja 

• wymienia drogi 
wydalania zbędnych 

produktów przemiany 
materii 

• wymienia CO2 i 

mocznik jako zbędne 
produkty przemiany 
materii 

• porównuje wydalanie i 

defekację 

• omawia na podstawie ilustracji 
proces powstawania moczu 

• wskazuje na modelu lub 

ilustracji miejsce powstawania 

moczu pierwotnego 

• opisuje sposoby wydalania 

mocznika 

 i CO2 

• rozpoznaje na modelu lub materiale 

świeżym warstwy budujące nerkę 

• omawia rolę układu 
wydalniczego 

w prawidłowym 

funkcjonowaniu całego 

organizmu 

• wykonuje z dowolnego 

materiału model układu 

moczowego 
• tworzy schemat przemian 

substancji odżywczych 

od zjedzenia do wydalenia 
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28. Higiena i choroby 
układu wydalniczego 

• wymienia zasady 
higieny układu 

wydalniczego 

• wymienia choroby 

układu wydalniczego 

• wskazuje na zakażenia 
dróg moczowych i kamicę 

nerkową jako choroby 

układu wydalniczego 

• wymienia badania 

stosowane w profilaktyce 

tych chorób 

• określa dzienne 
zapotrzebowanie organizmu 

człowieka na wodę 

• omawia przyczyny chorób układu 
wydalniczego 

• omawia na ilustracji 

przebieg dializy 

• wyjaśnia znaczenie 

wykonywania badań 

kontrolnych moczu 

• wskazuje na konieczność 
okresowego wykonywania badań 

kontrolnych moczu 

• uzasadnia konieczność picia 
dużych ilości wody podczas 

leczenia chorób nerek 

• ocenia rolę dializy w ratowaniu życia 

• uzasadnia konieczność 

regularnego opróżniania 

pęcherza moczowego 

• analizuje własne wyniki 
laboratoryjnego badania 

moczu i na tej podstawie 

określa stan zdrowia własnego 

układu wydalniczego 
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29. Budowa 

i funkcjonowanie 

układu dokrewnego 

• wymienia gruczoły 
dokrewne 

• wymienia przykłady 

hormonów 

• wskazuje na ilustracji 
położenie najważniejszych 

gruczołów dokrewnych 

• klasyfikuje gruczoły 

na gruczoły wydzielania 

zewnętrznego 

i wewnętrznego 

• wyjaśnia pojęcie 

gruczoł dokrewny 

• wyjaśnia, czym są hormony 

• podaje przyczyny cukrzycy 

• określa cechy hormonów 

• przyporządkowuje hormony do 

odpowiednich gruczołów, które je 
wytwarzają 

• charakteryzuje działanie insuliny 

i glukagonu 

• przedstawia biologiczną rolę 
hormonu wzrostu, tyroksyny, 

insuliny, adrenaliny, 

testosteronu, estrogenów 

• omawia znaczenie swoistego 
działania hormonów 

• wyjaśnia, na czym polega 

antagonistyczne działanie 

insuliny i glukagonu 

• uzasadnia, że nie należy bez 
konsultacji z lekarzem 

przyjmować preparatów i leków 

hormonalnych 

30. Zaburzenia 
funkcjonowania 

układu dokrewnego 

• wymienia skutki 
nadmiaru i niedoboru 

hormonu wzrostu 

• wyjaśnia pojęcie 

równowaga hormonalna 

• interpretuje skutki nadmiaru i 
niedoboru hormonów 

• uzasadnia związek niedoboru 
insuliny z cukrzycą 

• analizuje i wykazuje różnice 
między cukrzycą typu 1 i 2 

31. Budowa i rola 
układu nerwowego 

• wymienia funkcje 
układu nerwowego 

• wymienia elementy 

budowy ośrodkowego 

i obwodowego układu 
nerwowego 

• rozpoznaje na ilustracji 

ośrodkowy i obwodowy 

układ nerwowy 

• opisuje elementy budowy 
komórki nerwowej 

• wskazuje na ilustracji 

neuronu przebieg impulsu 

nerwowego 
• wyróżnia somatyczny i 

autonomiczny układ 

nerwowy 

• opisuje funkcje układu 
nerwowego 

• porównuje działanie układów 

nerwowego i dokrewnego 

• wykazuje związek budowy 
komórki nerwowej z jej funkcją 

• omawia działanie ośrodkowego 

i obwodowego układu 

nerwowego 

• wyjaśnia sposób działania 
synapsy 

• charakteryzuje funkcje 

somatycznego 

i autonomicznego układu 
nerwowego 

• porównuje funkcje 

współczulnej 

i przywspółczulnej części 

autonomicznego układu 

nerwowego 

• ocenia rolę regulacji 
nerwowo-hormonalnej w 

prawidłowym 

funkcjonowaniu całego 

organizmu 
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32. Ośrodkowy układ 

nerwowy 

• wskazuje na ilustracji 

najważniejsze 

elementy mózgowia 
• wymienia mózgowie i 

rdzeń kręgowy jako 

narządy ośrodkowego 

układu nerwowego 

• wskazuje elementy budowy 

rdzenia kręgowego 

na ilustracji 

• opisuje budowę rdzenia 

kręgowego 

• objaśnia na ilustracji budowę 
mózgowia 

• określa mózgowie jako 

jednostkę nadrzędną 

w stosunku do pozostałych części 
układu nerwowego 

• uzasadnia nadrzędną funkcję 

mózgowia w stosunku 

do pozostałych części 
układu nerwowego 

33. Obwodowy układ 

nerwowy. Odruchy 

• wymienia rodzaje nerwów 

obwodowych 

• podaje po trzy przykłady 
odruchów warunkowych 

i bezwarunkowych 

• wyróżnia włókna czuciowe 
i ruchowe 

• omawia na podstawie 
ilustracji drogę 
impulsu nerwowego w 
łuku odruchowym 

• odróżnia odruchy 
warunkowe 
i bezwarunkowe 

• wyjaśnia różnicę między 
odruchem warunkowym a 
bezwarunkowym 

• charakteryzuje odruchy 
warunkowe i bezwarunkowe 

• przedstawia graficznie drogę 
impulsu nerwowego w łuku 
odruchowym 

• przedstawia rolę odruchów 

warunkowych w procesie uczenia 
się 

• na podstawie rysunku 

wyjaśnia mechanizm odruchu 

kolanowego 

• dowodzi znaczenia odruchów 

warunkowych 
i bezwarunkowych w życiu 

człowieka 

• demonstruje na koledze odruch 

kolanowy i wyjaśnia działanie 

tego odruchu 

34. Higiena i choroby 
układu 

nerwowego 

• wymienia czynniki 
wywołujące stres 

• podaje przykłady trzech 

chorób spowodowanych 
stresem 

• wymienia sposoby 
radzenia sobie ze stresem 

• wymienia przykłady 

chorób układu nerwowego 
• przyporządkowuje 

wybranym chorobom 

układu nerwowego 

charakterystyczne objawy 

• wyjaśnia dodatni 

i ujemny wpływ stresu na 
funkcjonowanie organizmu 

• opisuje przyczyny nerwic 

• rozpoznaje cechy depresji 

• wymienia choroby układu 
nerwowego: padaczkę, autyzm, 

stwardnienie rozsiane, chorobę 

Alzheimera 

• analizuje przyczyny chorób układu 
nerwowego 

• omawia wpływ snu 

na procesy uczenia się i 
zapamiętywania oraz 

na odporność organizmu 

• charakteryzuje objawy depresji, 

padaczki, autyzmu, stwardnienia 
rozsianego, choroby Alzheimera 

• analizuje związek między 
prawidłowym wysypianiem się a 

funkcjonowaniem organizmu 
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35. Budowa i 
działanie narządu 

wzroku 

• omawia znaczenie 
zmysłów w życiu 

człowieka 

• rozróżnia w narządzie 

wzroku aparat ochronny 

oka i gałkę oczną 
• wymienia elementy 

wchodzące w skład aparatu 

ochronnego oka 

• rozpoznaje na ilustracji 

elementy budowy oka 

• opisuje funkcje elementów 
aparatu ochronnego oka 

• wyjaśnia pojęcie 

akomodacja oka 

• omawia znaczenie 

adaptacji oka 

• omawia funkcje elementów 
budowy oka 

• określa funkcję aparatu 
ochronnego oka 

• wykazuje związek budowy 

elementów oka z pełnionymi przez 

nie funkcjami 

• opisuje drogę światła w oku 
• wskazuje lokalizację 

receptorów wzroku 

• ilustruje w formie prostego rysunku 

drogę światła w oku i powstawanie 

obrazu 

na siatkówce 

• omawia powstawanie obrazu 
na siatkówce 

• planuje i przeprowadza 

doświadczenie wykazujące reakcję 

tęczówki na światło o różnym 

natężeniu 
• ilustruje za pomocą prostego rysunku 

drogę światła 

w oku i powstawanie obrazu na 

siatkówce oraz wyjaśnia rolę 

soczewki w tym procesie 

• przeprowadza doświadczenie 
wykazujące obecność tarczy 

nerwu wzrokowego w oku 

• ilustruje za pomocą prostego 

rysunku drogę światła 

w oku oraz z użyciem 
odpowiedniej terminologii 

tłumaczy powstawanie 

i odbieranie wrażeń 

wzrokowych 
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36. Ucho – narząd 
słuchu 

i równowagi 

• rozpoznaje na ilustracji 
elementy budowy ucha 

• wyróżnia ucho zewnętrzne, 

środkowe i wewnętrzne 

• wskazuje na 
ilustracji położenie 

narządu równowagi 

• wymienia funkcje 

poszczególnych elementów 

ucha 

• charakteryzuje funkcje 
poszczególnych elementów ucha 

• omawia funkcje ucha zewnętrznego, 

środkowego i wewnętrznego 

• wyjaśnia mechanizm odbierania i 
rozpoznawania dźwięków 

• wskazuje lokalizację 

receptorów słuchu 

i równowagi w uchu 

• wyjaśnia zasadę działania 

narządu równowagi 

• analizuje przebieg bodźca 
słuchowego, uwzględniając 

przetwarzanie fal dźwiękowych na 

impulsy nerwowe 

37. Higiena oka i ucha • wymienia wady wzroku 

• omawia zasady higieny oczu 

• wymienia choroby 
oczu i uszu 

• rozpoznaje na 

ilustracji 

krótkowzroczność 

i dalekowzroczność 

• definiuje hałas jako 
czynnik powodujący 

głuchotę 

• omawia przyczyny 
powstawania wad wzroku 

• charakteryzuje wady wzroku 

• wyjaśnia, na czym polega 
daltonizm i astygmatyzm 

• charakteryzuje choroby oczu 

• omawia sposób korygowania wad 

wzroku 

• rozróżnia rodzaje soczewek 

korygujących wady wzroku 

• analizuje, w jaki sposób 

nadmierny hałas może 
spowodować uszkodzenie 

słuchu 

• wyszukuje informacje na 

temat źródeł hałasu w swoim 

miejscu zamieszkania 

• analizuje źródła hałasu w 
najbliższym otoczeniu 

i wskazuje na sposoby jego 

ograniczenia 

38. Zmysły powonienia, 

smaku i dotyku 

• przedstawia rolę zmysłów 

powonienia, smaku i 
dotyku 

• wskazuje rozmieszczenie 

receptorów powonienia, 

smaku i dotyku 

• wymienia podstawowe 

smaki 

• wymienia bodźce odbierane 
przez receptory skóry 

• omawia rolę węchu 

w ocenie pokarmów 

• wymienia rodzaje kubków 

smakowych 
• omawia doświadczenie 

dotyczące rozmieszczenia 

kubków smakowych 

na języku 

• wskazuje położenie kubków 

smakowych na języku 
• z niewielką pomocą nauczyciela 

wykonuje doświadczenie 

dotyczące rozmieszczenia 

kubków smakowych na języku 

• uzasadnia, że skóra jest 

narządem dotyku 
• analizuje znaczenie wolnych 

zakończeń nerwowych 

w skórze 

• wykonuje na podstawie opisu 

doświadczenie dotyczące 

rozmieszczenia kubków 
smakowych 

na języku 

• planuje i wykonuje 

doświadczenie dotyczące 
rozmieszczenia kubków 

smakowych na języku 
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39. Męski układ 

rozrodczy 

• wymienia męskie 

narządy rozrodcze 
• wskazuje na ilustracji 

męskie narządy rozrodcze 

• wymienia męskie 

cechy płciowe 

• omawia budowę 

plemnika i wykonuje 
jego schematyczny 

rysunek 

• omawia proces powstawania 

nasienia 

• określa funkcję testosteronu 

• wymienia funkcje 
męskiego układu 

rozrodczego 

• opisuje funkcje poszczególnych 

elementów męskiego układu 
rozrodczego 

• uzasadnia, że główka 

plemnika jest właściwą 
gametą męską 

• wykazuje zależność między 

produkcją hormonów płciowych 

a zmianami zachodzącymi w 

ciele mężczyzny 

• wyjaśnia wspólną funkcjonalność 

prącia jako narządu wydalania i 
narządu rozrodczego 
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40. Żeński układ 

rozrodczy 

• wymienia żeńskie 

narządy rozrodcze 
• wskazuje na ilustracji 

żeńskie narządy rozrodcze 

• wymienia żeńskie 

cechy płciowe 

• opisuje funkcje 

żeńskiego układu 
rozrodczego 

• charakteryzuje pierwszo-, drugo- i 

trzeciorzędowe żeńskie cechy 
płciowe 

• opisuje funkcje wewnętrznych 

narządów rozrodczych 

• wykazuje związek budowy 

komórki jajowej z pełnioną przez 
nią funkcją 

• analizuje podobieństwa i 

różnice w budowie 
męskich i żeńskich układów 

narządów: rozrodczego 

i wydalniczego 

41. Funkcjonowanie 
żeńskiego układu 

rozrodczego 

• wymienia żeńskie 
hormony płciowe 

• wymienia kolejne fazy 

cyklu miesiączkowego 

• wskazuje w cyklu 
miesiączkowym dni 

płodne i niepłodne 

• definiuje jajnik jako 

miejsce powstawania 

komórki jajowej 

• interpretuje ilustracje 
przebiegu cyklu 

miesiączkowego 

• omawia zmiany hormonalne i 
zmiany w macicy zachodzące w 

trakcie cyklu miesiączkowego 

• analizuje rolę ciałka żółtego 

• wyznacza dni płodne i 
niepłodne u kobiet 

w różnych dniach cyklu 

miesiączkowego 

i z różną długością cyklu 

42. Rozwój człowieka– 

od poczęcia do narodzin 

• wymienia nazwy 
błon płodowych 

• podaje długość trwania 

rozwoju płodowego 

• wymienia zmiany 

zachodzące w organizmie 
kobiety podczas ciąży 

• porządkuje etapy rozwoju 
zarodka od zapłodnienia 

do zagnieżdżenia 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

zapłodnienie 

• omawia zasady 
higieny zalecane dla 

kobiet ciężarnych 

• podaje czas trwania ciąży 

• omawia wpływ różnych 
czynników na 

prawidłowy rozwój 

zarodka i płodu 

• charakteryzuje funkcje błon 
płodowych 

• charakteryzuje okres rozwoju 

płodowego 

• wyjaśnia przyczyny zmian 

zachodzących w organizmie kobiety 
podczas ciąży 

• charakteryzuje etapy porodu 

• analizuje funkcje łożyska 

• uzasadnia konieczność 
przestrzegania zasad higieny 

przez kobiety w ciąży 
• omawia mechanizm 

powstawania ciąży 

pojedynczej i mnogiej 

• wyszukuje w różnych 
źródłach informacje na temat 

rozwoju prenatalnego 

43. Rozwój człowieka – 

od narodzin 

do starości 

• wymienia etapy 

życia człowieka 

• wymienia rodzaje dojrzałości 

• określa zmiany rozwojowe 

u swoich rówieśników 

• opisuje objawy starzenia 

się organizmu 

• wymienia różnice w tempie 
dojrzewania dziewcząt 

i chłopców 

• charakteryzuje wskazane okresy 

rozwojowe 

• przedstawia cechy 

oraz przebieg fizycznego, 
psychicznego i społecznego 

dojrzewania człowieka 

• analizuje różnice między 

przekwitaniem a starością 

• przyporządkowuje okresom 

rozwojowym zmiany zachodzące 

w organizmie 

• tworzy w dowolnej formie 

prezentację na temat dojrzewania 

• tworzy portfolio 

ze zdjęciami swojej rodziny, której 
członkowie znajdują się w różnych 

okresach rozwoju 
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44. Higiena i choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 
układu rozrodczego 

• wymienia choroby 

przenoszone drogą płciową 

• wymienia 

naturalne i 

sztuczne metody 

planowania 
rodziny 

• wskazuje kontakty 
płciowe jako potencjalne 

źródło zakażenia układu 

rozrodczego 

• przyporządkowuje 

chorobom źródła zakażenia 

• wyjaśnia różnicę 

między nosicielstwem 
HIV 

a chorobą AIDS 

• wymienia drogi 

zakażenia wirusami: HIV, 

HBV, HCV i HPV 

• przedstawia podstawowe 

zasady profilaktyki 
chorób przenoszonych 

drogą płciową 

• wyjaśnia konieczność 
regularnych wizyt 

u ginekologa 

• przyporządkowuje chorobom ich 

charakterystyczne objawy 

• omawia zasady profilaktyki chorób 
wywoływanych przez wirusy: HIV, 

HBV, HCV i HPV 

• porównuje naturalne i sztuczne 

metody planowania rodziny 

• wymienia ryzykowne 
zachowania seksualne, które 

mogą prowadzić do zakażenia 

HIV 

• przewiduje indywidualne 

i społeczne skutki zakażenia 

wirusami: HIV, HBV, HCV 

i HPV 

• uzasadnia konieczność wykonywania 

badań kontrolnych jako sposobu 

wczesnego wykrywania raka piersi, 
raka szyjki macicy 

i raka prostaty 

• wyszukuje w różnych 
źródłach  informacje na 

temat planowanych 

szczepień przeciwko 

wirusowi brodawczaka, który 

wywołuje raka szyjki macicy 

• ocenia naturalne i sztuczne 

metody antykoncepcji 
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45. Równowaga 
wewnętrzna 

organizmu – 

homeostaza 

• własnymi słowami 
wyjaśnia, na czym polega 

homeostaza 

• wyjaśnia mechanizm 

termoregulacji u 

człowieka 
• wskazuje drogi 

wydalania wody 

z organizmu 

• wykazuje na podstawie 
wcześniej  zdobytej 

wiedzy zależność 

działania układów 

pokarmowego 

i krwionośnego 

• opisuje, jakie układy 
narządów mają wpływ 

na regulację poziomu wody 
we krwi 

• wyjaśnia, na czym polega 
homeostaza 

• na podstawie wcześniej zdobytej 

wiedzy wykazuje zależność działania 

układów: nerwowego, pokarmowego i 

krwionośnego 
• na podstawie wcześniej zdobytej 

wiedzy wyjaśnia mechanizm 

regulacji poziomu glukozy we krwi 

• na podstawie wcześniej zdobytej 
wiedzy wykazuje zależność 

działania poszczególnych układów 

narządów w organizmie człowieka 

• na podstawie wcześniej zdobytej 

wiedzy wyjaśnia, jakie  układy  
narządów biorą udział w 

mechanizmie regulacji poziomu 

glukozy we krwi 

• analizuje  i  wykazuje rolę 
regulacji nerwowo- 

-hormonalnej w utrzymaniu 

homeostazy 
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46. Choroba – 

zaburzenie 
homeostazy 

• omawia wpływ trybu 

życia na stan zdrowia 
człowieka 

• podaje przykłady trzech 

chorób zakaźnych wraz 

z czynnikami, które 

je wywołują 

• wymienia choroby 
cywilizacyjne 

• wymienia najczęstsze 
przyczyny nowotworów 

• opisuje zdrowie fizyczne, 

psychiczne i społeczne 
• podaje przykłady wpływu 

środowiska na życie i zdrowie 

człowieka 

• przedstawia znaczenie 
aktywności fizycznej dla 

prawidłowego 

funkcjonowania organizmu 
człowieka 

• przedstawia podstawowe zasady 
profilaktyki chorób 

nowotworowych 

• klasyfikuje podaną chorobę do 
grupy chorób cywilizacyjnych 

lub zakaźnych 

• omawia znaczenie szczepień 
ochronnych 

• wskazuje alergie jako skutek 

zanieczyszczenia środowiska 

• wskazuje metody zapobiegania 
chorobom cywilizacyjnym 

• charakteryzuje czynniki wpływające 

na zdrowie człowieka 

• przedstawia znaczenie pojęć 

zdrowie i choroba 

• rozróżnia zdrowie fizyczne, psychiczne i 
społeczne 

• wymienia najważniejsze choroby 

człowieka wywoływane przez wirusy, 

bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz 

przedstawia zasady profilaktyki tych 

chorób 
• podaje kryterium podziału chorób na 

choroby zakaźne i cywilizacyjne 

• podaje przykłady szczepień 

obowiązkowych i nieobowiązkowych 

• wyjaśnia przyczyny powstawania 

chorób społecznych 

• wykazuje wpływ środowiska na 

zdrowie 

• uzasadnia, że antybiotyki 

i inne leki należy stosować zgodnie 
z zaleceniami lekarza (dawka, 

godziny przyjmowania leku i 

długość kuracji) 

• dowodzi, że stres jest 
przyczyną chorób 
cywilizacyjnych 

• uzasadnia, że nerwice są 
chorobami cywilizacyjnymi 

• uzasadnia konieczność 
okresowego wykonywania 

podstawowych badań 

kontrolnych 

• formułuje argumenty 

przemawiające za tym, 
że nie należy bez wyraźnej 

potrzeby przyjmować 

ogólnodostępnych leków oraz 

suplementów 

47. Uzależnienia • podaje przykłady używek 

• wymienia skutki 

zażywania niektórych 
substancji 

psychoaktywnych na stan 

zdrowia 

• przedstawia negatywny wpływ na 
zdrowie człowieka niektórych 

substancji psychoaktywnych oraz 

nadużywania kofeiny 

i niektórych leków (zwłaszcza 
oddziałujących na psychikę) 

• opisuje wpływ palenia tytoniu na 
zdrowie 

• omawia skutki działania alkoholu na 

funkcjonowanie organizmu 

• wyjaśnia mechanizm powstawania 
uzależnień 

• wyjaśnia znaczenie profilaktyki 

uzależnień 

• wykazuje zależność między 
przyjmowaniem używek 

a powstawaniem nałogu 

• wskazuje alternatywne zajęcia 
pomagające uniknąć uzależnień 

• wykonuje w dowolnej formie 
prezentację na temat 

profilaktyki uzależnień 
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Klasa VIII 

 
 

Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

I.
 G

e
n

e
ty

k
a

 

1. Czym jest genetyka? Uczeń: 

• określa zakres badań 
genetyki 

• wyjaśnia, że podobieństwo 
dziecka do rodziców jest 

wynikiem dziedziczenia cech 

 

Uczeń: 

• rozróżnia cechy dziedziczne i 
niedziedziczne 

• definiuje pojęcia genetyka 

i zmienność organizmów 

 

Uczeń: 

• wskazuje cechy indywidualne i 
gatunkowe podanych organizmów 

• omawia zastosowanie genetyki w 
różnych dziedzinach: medycynie, 

kryminalistyce, rolnictwie  

i archeologii 

 

Uczeń: 

• uzasadnia występowanie 
zmienności genetycznej wśród 

ludzi 

• wskazuje różnice między cechami 
gatunkowymi 

a indywidualnymi 

• wyjaśnia, z czego wynika 
podobieństwo organizmów 

potomnych w rozmnażaniu 

bezpłciowym 

 

Uczeń: 

• dowodzi, że cechy organizmu 
kształtują się dzięki materiałowi 

genetycznemu oraz są wynikiem 

wpływu środowiska 

• wyjaśnia znaczenie rekombinacji 

genetycznej  

w kształtowaniu się zmienności 

organizmów 

 

2. Nośnik informacji 

genetycznej – DNA 

 

• wskazuje miejsca występowania 

DNA 

• wymienia elementy budujące 
DNA 

• przedstawia rolę DNA jako 
nośnika informacji genetycznej 

 

• przedstawia budowę nukleotydu 

• wymienia nazwy zasad 
azotowych 

• omawia budowę chromosomu 

• definiuje pojęcia: kariotyp, 
helisa, gen i nukleotyd 

• wykazuje rolę jądra 

• wykazuje konieczność związania 

DNA przez białka i powstania 

chromatyny 

w jądrze komórkowym 

• wyjaśnia, z czego wynika 

komplementarność zasad 

azotowych 
• graficznie przedstawia regułę 

komplementarności 

• wyjaśnia proces replikacji 

• rozpoznaje DNA i RNA*  

na modelu lub ilustracji 

• porównuje budowę DNA z 

budową RNA* 

• omawia budowę i funkcję RNA* 

 

• uzasadnia konieczność 

zachodzenia procesu replikacji 

DNA przed podziałem komórki 

• wykonuje dowolną techniką model 
DNA 

• wykazuje rolę replikacji 

w zachowaniu niezmienionej 
informacji genetycznej 
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Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 I.
 G
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e
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3. Podziały komórkowe 

 

• wymienia nazwy podziałów 
komórkowych 

• podaje liczbę chromosomów w 
komórkach somatycznych i 

płciowych człowieka 

 

• definiuje pojęcia: chromosomy 
homologiczne, komórki 

haploidalne  

i komórki diploidalne 

• wskazuje miejsce zachodzenia 

mitozy i mejozy w organizmie 
człowieka 

 

• omawia znaczenie mitozy i 
mejozy 

• oblicza liczbę chromosomów w 
komórce haploidalnej, znając 

liczbę chromosomów w 

komórce diploidalnej danego 

organizmu 

 

• wykazuje konieczność redukcji 
ilości materiału genetycznego 

w komórkach macierzystych 

gamet 

• wykazuje różnice między 
mitozą a mejozą 

 

• wyjaśnia znaczenie 
rekombinacji genetycznej 

podczas mejozy 

• wykonuje dowolną techniką 
model mitozy lub mejozy 

 

4. Podstawowe prawa 
dziedziczenia 

 

• definiuje pojęcia fenotyp 

i genotyp 

• wyjaśnia symbole używane przy 

zapisywaniu krzyżówek 

genetycznych 

 

• omawia badania Gregora Mendla 

• zapisuje genotypy homozygoty 

dominującej  

i homozygoty recesywnej oraz 
heterozygoty 

• wykonuje krzyżówki genetyczne 

przedstawiające dziedziczenie 

jednego genu 

 

• identyfikuje allele dominujące i 
recesywne 

• omawia prawo czystości gamet 

• na schemacie krzyżówki 
genetycznej rozpoznaje genotyp 

oraz określa fenotyp rodziców 

i pokolenia potomnego 

 

• przewiduje cechy osobników 
potomnych na podstawie prawa 

czystości gamet 

• interpretuje krzyżówki 

genetyczne, używając określeń: 

homozygota, heterozygota, 
cecha dominująca i cecha 

recesywna 

 

• zapisuje krzyżówki genetyczne 
przedstawiające dziedziczenie 

określonej cechy i przewiduje 

genotypy oraz fenotypy 

potomstwa 

• ocenia znaczenie prac Gregora 

Mendla dla rozwoju genetyki 

 

5. Dziedziczenie cech u 

człowieka 

 

• wskazuje u ludzi przykładowe 

cechy dominującą i recesywną 

• z pomocą nauczyciela 
rozwiązuje proste krzyżówki 

genetyczne 

 

• wymienia cechy dominujące i 

recesywne  

u człowieka 

• z niewielką pomocą 
nauczyciela rozwiązuje 

proste krzyżówki 

genetyczne 

 

• wyjaśnia, że cechę recesywną 

determinują allele homozygoty 

recesywnej 

• na podstawie krzyżówki 
genetycznej przewiduje 

wystąpienie cechu 

potomstwa 

 

• wskazuje cechy człowieka, 

które są zarówno wynikiem 

działania genów, jak 

i czynników środowiska 

• ustala prawdopodobieństwo 

występowania cechy  

u potomstwa, jeśli nie są znane 
genotypy obojga rodziców 

 

• ocenia wpływ środowiska na 

kształtowanie się cech 

• na podstawie znajomości cech 
dominujących  

i recesywnych 

• projektuje krzyżówki 
genetyczne, poprawnie 

posługując się terminami 

homozygota i heterozygota 
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Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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6. Dziedziczenie płci u 

człowieka 

 

• podaje liczbę chromosomów 

występujących w komórce 

diploidalnej człowieka 

• wymienia przykłady chorób 
dziedzicznych sprzężonych z 

płcią 

 

• rozpoznaje kariotyp człowieka 

• określa cechy chromosomów X i 
Y 

• omawia zasadę dziedziczenia płci 

 

• wyjaśnia rolę chromosomów płci 

i autosomów 

• przedstawia zjawisko 
nosicielstwa chorób pod 

kątem dziedziczenia płci 

 

• wyjaśnia mechanizm 

ujawniania się cech 

recesywnych sprzężonych z 

płcią 

• wykonuje krzyżówki genetyczne 

przedstawiające dziedziczenie 

hemofilii oraz daltonizmu 

 

• interpretuje krzyżówki 

genetyczne przedstawiające 

dziedziczenie hemofilii oraz 

daltonizmu 

• ocenia znaczenie poznania 

budowy ludzkiego DNA 

 

7. Dziedziczenie grup 

krwi 

 

• wymienia cztery główne grupy 

krwi występujące  

u człowieka 

• przedstawia przykłady cech 
zależnych od wielu genów oraz 

od środowiska 

 

• omawia sposób dziedziczenia 

grup krwi 

• wyjaśnia sposób dziedziczenia 
czynnika Rh 

• wyjaśnia wpływ środowiska na 
rozwój cech osobniczych 

 

• rozpoznaje grupy krwi na 

podstawie zapisu genotypów 

• wykonuje krzyżówkę 
genetyczną przedstawiającą 

dziedziczenie grup krwi 

• określa możliwość wystąpienia 
konfliktu serologicznego 

 

• ustala grupy krwi dzieci na 

podstawie znajomości grup krwi 

ich rodziców 

• ustala czynnik Rh dzieci na 
podstawie znajomości 

czynnika Rh ich rodziców 

 

• określa konsekwencje dla drugiej 

ciąży wiążące się  

z wystąpieniem konfliktu 

serologicznego 

• wykazuje, że dziedziczenie 

czynnika Rh jest jednogenowe 

 

8. Mutacje 

 

• definiuje pojęcie mutacja 

• wymienia czynniki mutagenne 

• podaje przykłady chorób 

uwarunkowanych mutacjami 
genowymi 

i chromosomowymi 

 

• rozróżnia mutacje genowe  

i chromosomowe 

• omawia przyczyny wybranych 
chorób genetycznych 

• wskazuje mechanizm 
dziedziczenia mukowiscydozy 

 

• wyjaśnia, na czym polegają 

mutacje genowe i 

chromosomowe 

• omawia znaczenie poradnictwa 

genetycznego 

• charakteryzuje wybrane 
choroby genetyczne 

• wyjaśnia podłoże zespołu 
Downa 

 

• wyjaśnia mechanizm powstawania 

mutacji genowych 

i chromosomowych 

• omawia zachowania zapobiegające 

powstawaniu mutacji 

• wyjaśnia znaczenie badań 

prenatalnych 

 

• uzasadnia, że mutacje są 

podstawowym czynnikiem 

zmienności organizmów 

• analizuje przyczyny mutacji i 

wskazuje ich skutki 

• wykonuje portfolio na temat 
chorób genetycznych 
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Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

II
. 

E
w

o
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c
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y

c
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9. Ewolucja i jej dowody 

 

• definiuje pojęcie ewolucja 

• wymienia dowody ewolucji 

• wskazuje przykłady 
narządów szczątkowych w 

organizmie człowieka 

 

• omawia dowody ewolucji 

• wymienia przykłady różnych 
rodzajów skamieniałości 

• omawia etapy powstawania 
skamieniałości 

• definiuje pojęcie relikt 

• wymienia przykłady reliktów 

 

• wyjaśnia istotę procesu ewolucji 

• rozpoznaje żywe skamieniałości 

• omawia przykłady potwierdzające 

jedność budowy i 
funkcjonowania organizmów 

• wymienia przykłady struktur 

homologicznych  
i analogicznych 

 

• określa warunki powstawania 
skamieniałości 

• analizuje ogniwa pośrednie 
ewolucji 

• wskazuje istnienie związku 
między rozmieszczeniem 

gatunków a ich pokrewieństwem 

 

• wykazuje jedność budowy  
i funkcjonowania organizmów 

• ocenia rolę struktur 

homologicznych 

i analogicznych jako dowodów 

ewolucji 

 

10. Mechanizmy 

ewolucji 

 

• wyjaśnia znaczenie pojęcia 

endemit 

• podaje przykłady doboru 
sztucznego 

 

• wymienia przykłady  endemitów 

• wyjaśnia, na czym polega dobór 
naturalny i dobór sztuczny 

• omawia ideę walki o byt 

 

• wyjaśnia główne założenia 

teorii ewolucji Karola Darwina 

• wskazuje różnicę pomiędzy 
doborem naturalnym 

a doborem sztucznym 

• wymienia główne założenia 

syntetycznej teorii ewolucji 

 

• wykazuje izolację geograficzną 

jako drogę  

do powstawania nowych 

gatunków 

• wykazuje rolę endemitów  
z Galapagos w badaniach 

Darwina* 

• uzasadnia, że walka o byt jest 

formą doboru naturalnego 

• ocenia korzyści doboru 
naturalnego  

w przekazywaniu cech 

potomstwu 

• omawia współczesne 
spojrzenie na ewolucję – 

syntetyczną teorię ewolucji 

 

• ilustruje przykładami działanie 

doboru naturalnego i doboru 

sztucznego 

• ocenia korzyści dla człowieka 
płynące 

z zastosowania doboru 
sztucznego 

 

11. Pochodzenie człowieka 

 

• wymienia przykłady 
organizmów należących do 

rzędu naczelnych 

• omawia cechy człowieka 
rozumnego 

 

• wskazuje na mapie miejsce, 
gdzie rozpoczęła się ewolucja 

naczelnych 

• wymienia czynniki, które 
miały wpływ  

na ewolucję człowieka 

 

• określa stanowisko 
systematyczne człowieka 

• wskazuje na przykładzie 
szympansa różnice pomiędzy 

człowiekiem  

a innymi naczelnymi 

 

• analizuje przebieg ewolucji 
człowieka 

• wykazuje cechy wspólne 
człowieka z innymi naczelnymi 

• wymienia cechy człowieka 
pozwalające zaklasyfikować go 

do poszczególnych jednostek 

systematycznych 

 

• porównuje różne formy 
człowiekowatych 

• wykazuje, że naczelne  
to ewolucyjni krewni człowieka 
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12. Organizm 

a środowisko 

 

• wyjaśnia, czym zajmuje się 

ekologia 

• wymienia czynniki ograniczające 
występowanie gatunków w 

różnych środowiskach 

• nazywa formy morfologiczne 
porostów wykorzystywane 

 w skali porostowej 

 

• identyfikuje siedlisko wybranego 

gatunku 

• omawia, czym jest nisza 
ekologiczna organizmu 

• wyjaśnia, do czego służy skala 
porostowa 

 

• rozróżnia siedlisko i niszę 

ekologiczną 
• określa wpływ wybranych 

czynników środowiska na 
funkcjonowanie organizmów 

• wykazuje związek między 

zakresem tolerancji 
a stosowaniem skali porostowej 
odczytuje z wykresu dane 
dotyczące zakresu tolerancji 

 

• wykazuje zależność między 

czynnikami środowiska 

a występującymi w nim 
organizmami 

• rozpoznaje na ilustracji formy 
morfologiczne porostów 

wykorzystywane  

w skali porostowej 

 

• interpretuje wykres 

przedstawiający zakres tolerancji 

ekologicznej danego gatunku 

• praktycznie wykorzystuje skalę 
porostową 

 

13. Cechy populacji 

 

• definiuje pojęcia populacja 

i gatunek 

• wylicza cechy populacji 

• wymienia typy rozmieszczenia 

osobników 
w populacji 

• określa wady i zalety życia 

organizmów w grupie 

 

• wyjaśnia zależność między 

definicją populacji i gatunku 

• wymienia przykłady zwierząt 
żyjących w stadzie 

• określa przyczyny migracji 

• przedstawia, jakie dane można 

odczytać z piramidy wiekowej 
populacji 

 

• wskazuje populacje różnych 

gatunków 

• określa wpływ migracji na 
liczebność populacji 

• wyjaśnia wpływ cech populacji na 
jej liczebność 

• odczytuje dane z piramidy 
wiekowej 

 

• wykazuje zależność między 

liczebnością populacji a jej 

zagęszczeniem 

• graficznie przedstawia różne typy 
rozmieszczenia osobników w 

populacji 

i podaje ich przykłady 

• wykazuje zależność między 
strukturą płciową  

a liczebnością populacji 

• charakteryzuje grupy wiekowe w 

piramidach 

 

• przeprowadza w terenie 

obliczanie zagęszczenia 

wybranego gatunku 

• przewiduje losy populacji  
na podstawie jej piramidy 

wiekowej 
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14. Konkurencja 

 

• nazywa zależności 
międzygatunkowe 

• wymienia zasoby, o które 
konkurują organizmy 

 

• wyjaśnia, na czym polega 
konkurencja 

• wskazuje rodzaje 
konkurencji 

 

• graficznie przedstawia 
zależności między organizmami, 

zaznacza, który gatunek odnosi 

korzyści, a który – straty 

• porównuje konkurencję 

wewnątrzgatunkową 

z konkurencją 

międzygatunkową 

 

• wskazuje przyczyny i skutki 
konkurencji międzygatunkowej 

i wewnątrzgatunkowej 

• wykazuje zależność między 
zasobami środowiska 

a intensywnością konkurencji 

 

• uzasadnia, wykorzystując 
wiedzę z ewolucjonizmu,  

że konkurencja jest czynnikiem 

doboru naturalnego 

 

15. Drapieżnictwo. 

Roślinożerność 

 

• wymienia przykłady 

roślinożerców 

• wskazuje przykłady 
drapieżników i ich ofiar 

• omawia przystosowania 
organizmów do drapieżnictwa 

• podaje przykłady roślin 
drapieżnych 

 

• określa znaczenie 

roślinożerców w przyrodzie 

• omawia adaptacje roślinożerców 
do zjadania pokarmu roślinnego 

• wyjaśnia na wybranych 
przykładach, na czym polega 

drapieżnictwo 

• wymienia charakterystyczne 
cechy drapieżników i ich ofiar 

 

• wyjaśnia, w jaki sposób rośliny 

i roślinożercy wzajemnie 

regulują swoją liczebność 

• omawia różne strategie 

polowań stosowanych przez 

drapieżniki 

• opisuje sposoby obrony 
organizmów przed 

drapieżnikami 

• wykazuje przystosowania 
rośliny drapieżnej do 

zdobywania pokarmu 

 

• ocenia znaczenie drapieżników i 

roślinożerców w środowisku 

• wskazuje adaptacje 
drapieżników 

i roślinożerców  
do zdobywania pokarmu 

• określa rolę drapieżników w 
przyrodzie jako 

regulatorów liczebności  

ofiar 

• charakteryzuje sposoby obrony 
roślin przed zjadaniem 

 

• wykazuje zależności między 

liczebnością populacji 

drapieżników a liczebnością 
populacji ich ofiar 

• wyjaśnia przyczyny 

drapieżnictwa i wskazuje metody 

zdobywania pokarmu przez 

rośliny drapieżne 

• wykazuje korzyści dla roślin 

płynące z roślinożerności 

• przedstawia pozytywne  
i negatywne skutki 

roślinożerności 

 

16. Pasożytnictwo 

 

• wymienia przykłady pasożytów 
zewnętrznych  

i wewnętrznych 

• wymienia przykłady 
pasożytnictwa u roślin 

 

• wyjaśnia, na czym polega 
pasożytnictwo 

• klasyfikuje pasożyty na 
zewnętrzne i wewnętrzne 

 

• charakteryzuje przystosowania 
organizmów do pasożytniczego 

trybu życia 

• charakteryzuje pasożytnictwo 
u roślin 

 

• ocenia znaczenie 
pasożytnictwa w przyrodzie 

• wskazuje przystosowania 
roślin  

do pasożytniczego trybu 

życia 

 

• wyjaśnia znaczenie 
pasożytnictwa w regulacji 

zagęszczenia populacji ofiar 
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17. Nieantagonistyczne 

zależności między 

gatunkami 

 

• wymienia nieantagonistyczne 

zależności międzygatunkowe 

• podaje przykłady organizmów, 
które łączy zależność 

nieantagonistyczna 

 

• określa warunki współpracy 

między gatunkami 

• rozróżnia pojęcia 

komensalizm i mutualizm 

• omawia budowę korzeni 
roślin motylkowych 

 

• omawia różnice między 

komensalizmem 

a mutualizmem 

• charakteryzuje role grzyba i 
glonu w plesze porostu 

 

• określa warunki występowania 

nieantagonistycznych relacji 

między organizmami różnych 

gatunków 

• charakteryzuje relacje między 

rośliną motylkową 

 

• ocenia znaczenie bakterii 

azotowych występujących w 

glebie 

• wyjaśnia, jakie praktyczne 
znaczenie ma wiedza 

o mikoryzie 

 

18. Czym jest 
ekosystem? 

 

• wymienia przykładowe 
ekosystemy 

• przedstawia składniki biotopu i 

biocenozy 

• rozróżnia ekosystemy 
sztuczne i naturalne 
 

• wskazuje elementy biotopu i 
biocenozy wybranego 

ekosystemu 

• omawia, do czego człowiek 

wykorzystuje ekosystemy 

• wymienia przemiany  

w ekosystemach 

 

• omawia różnice między 
ekosystemami naturalnymi a 

sztucznymi 

• omawia przebieg sukcesji 

pierwotnej i wtórnej 

 

• charakteryzuje różnicę między 
sukcesją pierwotną  

a wtórną 

 

• wykazuje zależności między 
biotopem a biocenozą 

• wyszukuje w terenie miejsce 

zachodzenia sukcesji wtórnej 

 

19. Zależności 

pokarmowe 

 

• wymienia nazwy ogniw 

łańcucha pokarmowego 

• przyporządkowuje znane 
organizmy poszczególnym 

ogniwom łańcucha 

pokarmowego 

• rysuje schematy prostych 
łańcuchów pokarmowych  

w wybranych ekosystemach 

 

• wyjaśnia przyczyny istnienia 

łańcuchów pokarmowych 

• wskazuje różnice między 
producentami  

a konsumentami 

• rysuje schemat prostej sieci 
pokarmowej 

 

• analizuje wybrane powiązania 

pokarmowe  

we wskazanym ekosystemie 

• charakteryzuje role 
poszczególnych ogniw 

łańcucha pokarmowego 

 

• wykazuje rolę destruentów 

w ekosystemie 

• omawia czynniki, które zakłócają 
równowagę ekosystemu 

 

• przewiduje skutki, jakie  

dla ekosystemu miałoby 

wyginięcie określonego ogniwa we 

wskazanym łańcuchu 

pokarmowym 

• interpretuje, na czym polega 

równowaga dynamiczna 

ekosystemu 

 

20. Materia i energia w 
ekosystemie 

 

• mawia na podstawie 
ilustracji piramidę 

ekologiczną 

 

• wykazuje, że materia krąży  
w ekosystemie 

• omawia na podstawie ilustracji 
obieg węgla  

w ekosystemie 

 

• wyjaśnia, że energia przepływa 
przez ekosystem 

• wykazuje rolę producentów, 
konsumentów i destruentów w 

krążeniu materii 

 

• interpretuje zależności 
między poziomem 

pokarmowym a biomasą i 

liczebnością populacji 

• analizuje informacje 
przedstawione w formie 

piramidy ekologicznej 

 

• analizuje przyczyny zaburzeń w 
krążeniu materii w ekosystemach 

• uzasadnia spadek energii 

w ekosystemie na kolejnych 
poziomach troficznych 
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Dział 

 

Temat 
Poziom wymagań 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 

 

IV
. 

C
z
ło

w
ie

k
 i

 ś
r
o

d
o

w
is

k
o

  

21. Różnorodność 
biologiczna 

 

• przedstawia poziomy 
różnorodności biologicznej 

• wymienia czynniki 
wpływające na stan 

ekosystemów 

 

• wyjaśnia, na czym polega 
różnorodność biologiczna 

• wyjaśnia różnice pomiędzy 
dwoma poziomami 

różnorodności biologicznej 

wyszukuje w różnych 

źródłach informacje na 
temat skutków spadku 

różnorodności 

 

• charakteryzuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

• omawia wpływ klimatu  
na kształtowanie się 

różnorodności biologicznej 

 

• wykazuje zmiany 
różnorodności biologicznej 

podczas sukcesji 

• porównuje poziomy 
różnorodności biologicznej 

 

• analizuje przyczyny 
prowadzące do nagłego 

wymarcia gatunku 

 

22. Wpływ człowieka  
na różnorodność 

biologiczną 

 

• wymienia przykłady 
działalności człowieka 

przyczyniającej się  

do spadku różnorodności 

biologicznej 

• podaje przykłady obcych 
gatunków 

 

• wskazuje działalność 
człowieka jako przyczynę 

spadku różnorodności 

biologicznej 

• wskazuje gatunki wymarłe 
jako przykład działalności 

człowieka 

 

• wskazuje, w jaki sposób 
niszczenie siedlisk wpływa na 

stan gatunkowy ekosystemów 

• wyjaśnia, skąd się biorą nowe 
gatunki roślin 

i zwierząt w ekosystemach 

naturalnych 
 

• wykazuje, w jaki sposób 
działalność człowieka 

wpływa na eliminowanie 

gatunków 

• ocenia wpływ 
wprowadzania obcych 

gatunków  

na bioróżnorodność  

w Polsce 

 

• analizuje zależności między 
działalnością człowieka 

a zmianą czynników 

środowiskowych 

wpływających na spadek 

różnorodności biologicznej 

 

23. Racjonalne 
gospodarowanie 

zasobami 

przyrody 

 

• wymienia przykłady 
zasobów przyrody 

• wyjaśnia znaczenie recyklingu 
dla racjonalnego 

gospodarowania zasobami 

 

• wymienia przykłady 
odnawialnych 

i nieodnawialnych zasobów 
przyrody 

• ilustruje przykładami,  

jak należy dbać o ochronę 
zasobów 

• klasyfikuje zasoby przyrody na 
niewyczerpywalne 

i wyczerpywalne, podaje  
ich przykłady 

• omawia racjonale 
gospodarowanie zasobami 

przyrody 

 

• wykazuje skutki 
niewłaściwej eksploatacji 

zasobów 

• wyjaśnia, na czy polega 
zrównoważony rozwój 

 

• objaśnia, w jaki sposób 
odtwarzają się odnawialne 

zasoby przyrody 

• wyjaśnia, jak młodzież może 
się przyczynić do ochrony 

zasobów przyrody 

 

24. Sposoby 
ochrony 

przyrody 

 

• określa cele ochrony 
przyrody 

• wymienia sposoby ochrony 

gatunkowej 

 

• wymienia formy ochrony 
przyrody 

• omawia formy ochrony 

indywidualnej 
 

• wyjaśnia, na czym polega 
ochrona obszarowa 

• wykazuje różnicę między 

ochroną gatunkową ścisłą  
a częściową 
 

• charakteryzuje 
poszczególne formy 

ochrony przyrody 

• wyjaśnia, czego dotyczy 
program Natura 2000 

• prezentuje wybrane 
przykłady czynnej ochrony 

przyrody w Polsce 
 

• wskazuje formy ochrony 
przyrody występujące 

w najbliższej okolicy 

• uzasadnia konieczność 
stosowania form 

ochrony przyrody dla 

zachowania gatunków i 

ekosystemów 
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Geografia 

Klasa V 

Ocena niedostateczna – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości zawartych w podstawie programowej i nie jest w stanie z pomocą 

nauczyciela nadrobić braków. 

Ocena celująca – otrzymuje uczeń, który opanował treści dopełniające oraz posiada wiedzę wykraczające poza program nauczania dla danej klasy,  

z powodzeniem bierze udział w konkursach. 

 

Wymagania na poszczególne oceny  

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena dostateczna) 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

1. Mapa Polski  

Uczeo: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, skala, 

legenda mapy 

 wymienia elementy mapy 

 wyjaśnia znaczenie terminów: wysokośd 

bezwzględna, wysokośd względna 

 odczytuje wysokośd bezwzględną obiektów 

na mapie poziomicowej 

 podaje nazwy barw stosowanych na 

mapach hipsometrycznych 

 wymienia różne rodzaje map 

 odczytuje informacje z planu miasta 

Uczeo: 

• odczytuje za pomocą legendy znaki 

kartograficzne na mapie 

 stosuje legendę mapy do odczytania 

informacji 

• odczytuje skalę mapy 

• rozróżnia rodzaje skali 

• oblicza wysokośd względną na podstawie 

wysokości bezwzględnej odczytanej z mapy 

• odczytuje informacje z mapy poziomicowej 

i mapy hipsometrycznej 

• wyszukuje w atlasie przykłady map: 

ogólnogeograficznej, krajobrazowej, 

turystycznej i planu miasta 

Uczeo: 

 rozróżnia na mapie znaki punktowe, liniowe i 

powierzchniowe 

 rysuje podziałkę liniową 

 wyjaśnia, dlaczego każda mapa ma skalę 

 oblicza odległośd na mapie wzdłuż linii 

prostej za pomocą skali liczbowej 

 wyjaśnia, jak powstaje mapa poziomicowa 

 wyjaśnia różnicę między obszarem 

nizinnym, wyżynnym a obszarem górskim 

 wyjaśnia różnicę między mapą 

ogólnogeograficzną a mapą krajobrazową 

 przedstawia sposoby orientowania mapy w 

terenie 

Uczeo: 

 dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania 

określonych informacji geograficznych 

 przekształca skalę liczbową na mianowaną i 

podziałkę liniową 
 oblicza odległośd w terenie za pomocą 

skali liczbowej 

• oblicza odległośd w terenie za pomocą 

podziałki liniowej 

 oblicza długośd trasy złożonej z odcinków 

za pomocą skali liczbowej 

 rozpoznaje przedstawione na mapach 

poziomicowych formy terenu 

 rozpoznaje formy ukształtowania 

powierzchni na mapie hipsometrycznej 

 omawia zastosowanie map cyfrowych 
 podaje różnice między mapą turystyczną a 

planem miasta 
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2. Krajobrazy Polski  

Uczeo: 

• wyjaśnia znaczenie terminu krajobraz 

•wymienia składniki krajobrazu 

• wymienia elementy krajobrazu 

najbliższej okolicy 

•wymienia pasy rzeźby terenu Polski 

•wskazuje na mapie Wybrzeże Słowioskie 

•wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego 

•wymienia główne miasta leżące na Wybrzeżu 

Słowioskim 

•wymienia po jednym przykładzie rośliny i 

zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeża 

Słowioskiego 

•wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie 

•odczytuje z mapy nazwy największych jezior 

na Pojezierzu Mazurskim 

•wskazuje na mapie pas Nizin 

Środkowopolskich oraz Nizinę Mazowiecką 

•wskazuje na mapie największe rzeki 

przecinające Nizinę Mazowiecką 

•wskazuje na mapie największe miasta Niziny 

Mazowieckiej 

• podaje nazwę parku narodowego leżącego w 

pobliżu Warszawy 

•określa położenie Warszawy na mapie Polski 

•wymienia najważniejsze obiekty turystyczne 

Warszawy 

Uczeo: 

 podaje różnicę między krajobrazem 

naturalnym a krajobrazem kulturowym 

 określa położenie najbliższej okolicy na mapie 

Polski 

 przedstawia główne cechy krajobrazu 

nadmorskiego na podstawie ilustracji 

 omawia cechy krajobrazu Pojezierza 

Mazurskiego 

 wymienia atrakcje turystyczne Pojezierza 

Mazurskiego 

 przedstawia cechy krajobrazu Niziny 

Mazowieckiej 

 wymienia atrakcje turystyczne Niziny 

Mazowieckiej 

 opisuje cechy krajobrazu wielkomiejskiego 

 wymienia główne cechy krajobrazu miejsko-

przemysłowego Wyżyny Śląskiej 

 przedstawia cechy krajobrazu rolniczego 

Wyżyny Lubelskiej 

 omawia cechy krajobrazu Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej na podstawie ilustracji 

 wymienia dwa przykłady roślin 

charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej 

 wskazuje na mapie najwyższe szczyty Tatr 

 wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego 

 omawia cechy pogody w górach 

Uczeo: 

 charakteryzuje pasy rzeźby terenu w Polsce 

 opisuje krajobraz najbliższej okolicy w 

odniesieniu do pasów rzeźby terenu 

 opisuje wpływ wody i wiatru na nadmorski 

krajobraz 

 przedstawia sposoby gospodarowania w 

krajobrazie nadmorskim 

 opisuje zajęcia mieszkaoców regionu 

nadmorskiego 

 przedstawia wpływ lądolodu na krajobraz 

pojezierzy 

 omawia cechy krajobrazu przekształconego 

przez człowieka na Nizinie Mazowieckiej 

 przedstawia najważniejsze obiekty 

dziedzictwa kulturowego w stolicy 

 omawia znaczenie węgla kamiennego na 

Wyżynie Śląskiej 

 charakteryzuje życie i zwyczaje mieszkaoców 

Wyżyny Śląskiej 

 omawia na podstawie ilustracji powstawanie 

wąwozów lessowych 

 charakteryzuje czynniki wpływające na 

krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej 

 charakteryzuje na podstawie ilustracji rzeźbę 

krasową i formy krasowe Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej 

 opisuje na podstawie ilustracji piętra 

Uczeo: 

 dokonuje oceny krajobrazu najbliższego 

otoczenia szkoły pod względem jego piękna 

oraz ładu i estetyki zagospodarowania 

 porównuje na podstawie mapy Polski i 

ilustracji rzeźbę terenu w poszczególnych 

pasach 

 wyjaśnia na podstawie ilustracji, jak powstaje 

jezioro przybrzeżne 

 wymienia obiekty dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego Wybrzeża Słowioskiego oraz 

wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia znaczenie turystyki na Wybrzeżu 

Słowioskim 

 charakteryzuje najważniejsze obiekty 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na 

Nizinie Mazowieckiej 

 opisuje zabudowę i sied komunikacyjną 

Warszawy 

 omawia atrakcje turystyczne na Szlaku 

Zabytków Techniki 

  opisuje za pomocą przykładów rolnictwo na 

Wyżynie Lubelskiej 

 opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa 

kulturowego Wyżyny Lubelskiej 

 charakteryzuje na podstawie mapy atrakcje 

turystyczne Szlaku Orlich Gniazd 

 przedstawia argumenty potwierdzające 
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•wskazuje na mapie pas Wyżyn Polskich i 

Wyżynę Śląską 

•wskazuje na mapie największe miasta na 

Wyżynie Śląskiej 

•wskazuje na mapie Polski Wyżynę Lubelską 

•wymienia gleby i główne uprawy Wyżyny 

Lubelskiej 

•określa na podstawie mapy Polski położenie 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

•podaje nazwę parku narodowego leżącego na 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 

•podaje nazwy zwierząt żyjących w jaskiniach 

na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 

•określa na podstawie mapy położenie Tatr 

•wskazuje na mapie Tatry Wysokie i Tatry 

Zachodnie 

 wymienia atrakcje turystyczne Tatr roślinności w Tatrach 

 opisuje zajęcia i zwyczaje mieszkaoców 

Podhala 

różnicę w krajobrazie Tatr Wysokich i Tatr 

Zachodnich 

 opisuje dziedzictwo przyrodnicze Tatr 

3. Lądy i oceany  

Uczeo: 

 wskazuje na globusie i mapie świata bieguny, 

równik, południk zerowy i 180o, półkule, 

zwrotniki i koła podbiegunowe 

 wymienia nazwy kontynentów i oceanów oraz 

wskazuje ich położenie na globusie i mapie 

 wymienia największych podróżników 

biorących udział w odkryciach geograficznych 

Uczeo: 

 wyjaśnia, co to są siatka geograficzna i siatka 

kartograficzna 

 wskazuje główne kierunki geograficzne na 

globusie 

 porównuje powierzchnię kontynentów i 

oceanów na podstawie diagramów 

 wskazuje akweny morskie na trasach 

pierwszych wypraw geograficznych 

Uczeo: 

 podaje przyczyny odkryd geograficznych 

•wskazuje na mapie wielkie formy 

ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny 

morskie na trasie wyprawy geograficznej 

Marca Polo 

•opisuje na podstawie mapy szlaki wypraw 

Ferdynanda Magellana i Krzysztofa Kolumba 

Uczeo: 

 określa na globusie i mapie położenie 

punktów, kontynentów i oceanów na kuli 

ziemskiej 

 opisuje podróże odkrywcze w okresie od 

XVII w. do XX w. 

4. Krajobrazy świata  

Uczeo: 

 wyjaśnia znaczenie terminu pogoda 

 wymienia składniki pogody 

 wyjaśnia znaczenie terminu klimat 

Uczeo: 

 wyjaśnia różnicę między pogodą a klimatem 

  odczytuje z klimatogramu temperaturę 

powietrza i wielkośd opadów 

Uczeo: 

• wskazuje na mapie klimatycznej 

obszary o najwyższej oraz 

Uczeo: 

• oblicza średnią roczną temperaturę 

powietrza 

•oblicza różnicę między średnią temperatura 
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 wymienia na podstawie mapy tematycznej 

strefy klimatyczne Ziemi 

 wymienia na podstawie ilustracji strefy 

krajobrazowe Ziemi 

 wskazuje na mapie strefy wilgotnych lasów 

równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych strefy umiarkowanej 

 podaje nazwy warstw wilgotnego lasu 

równikowego i wskazuje te warstwy na 

ilustracji 

 rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla 

lasów równikowych oraz lasów liściastych i 

mieszanych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: sawanna, step 

 wskazuje na mapie strefy sawann i stepów 

 wymienia gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla sawann i stepów 

 wyjaśnia znaczenie terminu pustynia 

 wskazuje na mapie obszary występowania 

pustyo gorących i pustyo lodowych 

 rozpoznaje rośliny i zwierzęta 

charakterystyczne dla pustyo gorących i 

pustyo lodowych 

 wskazuje na mapie położenie strefy 

krajobrazów śródziemnomorskich 

 wymienia na podstawie mapy paostwa leżące 

nad Morzem Śródziemnym 

 rozpoznaje rośliny i zwierzęta 

charakterystyczne dla strefy 

śródziemnomorskiej 

 wymienia gatunki upraw charakterystycznych 

atmosferycznych w danym miesiącu 

 wymienia typy klimatów w strefie 

umiarkowanej 

•omawia na podstawie mapy stref 

klimatycznych i klimatogramów klimat strefy 

wilgotnych lasów równikowych oraz klimat 

strefy lasów liściastych i mieszanych 

•omawia na podstawie ilustracji warstwową 

budowę lasów strefy umiarkowanej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: preria, pampa 

 omawia charakterystyczne cechy klimatu stref 

sawann i stepów 

•opisuje na podstawie ilustracji świat roślin i 

zwierząt pustyo gorących i pustyo lodowych 

 wymienia cechy charakterystyczne klimatu 

śródziemnomorskiego 

 wymienia obiekty turystyczne w basenie 

Morza Śródziemnego 

 wymienia charakterystyczne cechy klimatu 

stref tajgi i tundry 

 wskazuje na mapie położenie najwyższych 

łaocuchów górskich innych niż Himalaje 

  charakteryzuje krajobraz wysokogórski w 

Himalajach 

 opisuje świat roślin i zwierząt w Himalajach 

najniższej średniej rocznej 

temperaturze powietrza 

• wskazuje na mapie klimatycznej 

obszary o największej 

i najmniejszej rocznej sumie 

opadów 

• porównuje temperaturę powietrza i opady 

atmosferyczne w klimacie morskim i 

kontynentalnym 

 wymienia kryteria wydzielania stref 

krajobrazowych 

• przedstawia na podstawie ilustracji układ 

stref krajobrazowych na półkuli północnej 

• charakteryzuje warstwy wilgotnego lasu 

równikowego 

• charakteryzuje na podstawie ilustracji 

krajobrazy sawann i stepów 

• omawia klimat stref pustyo gorących i 

pustyo lodowych 

• omawia rzeźbę terenu pustyo gorących 

• omawia cechy krajobrazu 

śródziemnomorskiego 

• charakteryzuje cechy krajobrazu tajgi i 

tundry 

• charakteryzuje na podstawie ilustracji 

piętra roślinne w Himalajach 

powietrza w najcieplejszym miesiącu i 

najzimniejszym miesiącu roku 

•oblicza roczną sumę opadów 

•prezentuje przykłady budownictwa, sposoby 

gospodarowania i zajęcia mieszkaoców stref 

wilgotnych lasów równikowych oraz lasów 

liściastych i mieszanych 

•porównuje cechy krajobrazu sawann i stepów 

•omawia przykłady budownictwa i sposoby 

gospodarowania w strefach pustyo gorących i 

pustyo lodowych 

•prezentuje przykłady budownictwa i sposoby 

gospodarowania w strefie 

śródziemnomorskiej 

•porównuje budownictwo i życie mieszkaoców 

stref tajgi i tundry 

•analizuje zmiennośd warunków klimatycznych 

w Himalajach i jej wpływ na życie ludności 
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dla strefy śródziemnomorskiej 

 wyjaśnia znaczenie terminów: tajga, tundra, 

wieloletnia zmarzlina 

 wskazuje na mapie położenie stref tajgi i 

tundry 

 rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt 

charakterystyczne dla tajgi i tundry 

 wskazuje na mapie Himalaje 

 wymienia charakterystyczne dla Himalajów 

gatunki roślin i zwierząt 

 

 

Klasa VI 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

2 3 4 5 6 

1. Współrzędne geograficzne 

Uczeo: 
• wskazuje na mapie lub na globusie 
równik, południki 0° i 180° oraz 
półkule: południową, północną, 
wschodnią i zachodnią 
• podaje symbole oznaczające 
kierunki geograficzne 
• wyjaśnia, do czego służą 
współrzędne geograficzne 

Uczeo: 
• wymienia cechy południków 
i równoleżników 
• podaje wartości południków 
i równoleżników w miarach kątowych 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
długośd geograficzna, szerokośd 
geograficzna 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
rozciągłośd południkowa, rozciągłośd 
równoleżnikowa 

Uczeo: 
• odczytuje szerokośd geograficzną 
i długośd geograficzną wybranych 
punktów na globusie i mapie 
• odszukuje obiekty na mapie na 
podstawie podanych współrzędnych 
geograficznych 

Uczeo: 
• określa położenie 
matematycznogeograficzne punktów 
i obszarów na mapie świata i mapie 
Europy 
• wyznacza współrzędne geograficzne 
na podstawie mapy drogowej 
• oblicza rozciągłośd południkową 
i rozciągłośd równoleżnikową 
wybranych obszarów na Ziemi 
• wyznacza współrzędne geograficzne 
punktu, w którym się znajduje, za 
pomocą aplikacji obsługującej mapy 
w smartfonie  lub komputerze 
 

Uczeo: 
• wyznacza w terenie współrzędne 
geograficzne dowolnych punktów za 
pomocą mapy i odbiornika GPS 
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2. Ruchy Ziemi 

Uczeo: 
• wymienia rodzaje ciał niebieskich 
znajdujących się w Układzie 
Słonecznym 
• wymienia planety Układu 
Słonecznego w kolejności od 
znajdującej się najbliżej Słooca do tej, 
która jest położona najdalej  
• wyjaśnia, na czym polega ruch 
obrotowy Ziemi 
• wyjaśnia znaczenie terminu 
górowanie Słooca 
• określa czas trwania ruchu 
obrotowego 
• demonstruje ruch obrotowy Ziemi 
przy użyciu modeli 
• wyjaśnia, na czym polega ruch 
obiegowy Ziemi 
• demonstruje ruch obiegowy Ziemi 
przy użyciu modeli 
• wymienia daty rozpoczęcia 
astronomicznych pór roku 
• wskazuje na globusie i mapie strefy 
oświetlenia Ziemi 
 

Uczeo: 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 
gwiazda, planeta, planetoida, meteor, 
meteoryt, kometa 
• podaje różnicę między gwiazdą 
a planetą 
• wymienia cechy ruchu obrotowego 
Ziemi 
• omawia występowanie dnia i nocy 
jako głównego następstwo ruchu 
obrotowego 
• podaje cechy ruchu obiegowego 
Ziemi 
• wymienia strefy oświetlenia Ziemi 
i wskazuje ich granice na mapie lub 
globusie 

Uczeo: 
• rozpoznaje rodzaje ciał niebieskich 
przedstawionych na ilustracji 
• opisuje dzienną wędrówkę Słooca 
po niebie, posługując się ilustracją lub 
planszą 
• omawia wędrówkę Słooca po niebie 
w różnych porach roku na podstawie 
ilustracji 
• omawia przebieg linii zmiany daty 
• przedstawia zmiany w oświetleniu 
Ziemi w pierwszych dniach 
astronomicznych pór roku na 
podstawie ilustracji 
• wymienia następstwa ruchu 
obiegowego Ziemi 
• wyjaśnia, na jakiej podstawie 
wyróżnia się strefy oświetlenia Ziemi 

Uczeo: 
• opisuje budowę Układu 
Słonecznego 
• wyjaśnia zależnośd między kątem 
padania promieni słonecznych 
a długością cienia gnomonu lub 
drzewa na podstawie ilustracji 
• określa różnicę między czasem 
strefowym a czasem słonecznym na 
kuli ziemskiej 
• wyjaśnia przyczyny występowania 
dnia polarnego i nocy polarnej 
• charakteryzuje strefy oświetlenia  
Ziemi z uwzględnieniem kąta padania 
promieni słonecznych, czasu trwania 
dnia i nocy oraz występowania pór 
roku 

Uczeo: 
• wyjaśnia związek między ruchem 
obrotowym Ziemi a takimi zjawiskami 
jak pozorna wędrówka Słooca po 
niebie, górowanie Słooca, 
występowanie dnia i nocy, dobowy 
rytm życia człowieka i przyrody, 
występowanie stref czasowych 
• określa czas strefowy na podstawie 
mapy stref czasowych 
• wykazuje związek między 
położeniem geograficznym obszaru 
a wysokością górowania Słooca 
• wykazuje związek między ruchem 
obiegowym Ziemi a strefami jej 
oświetlenia oraz strefowym 
zróżnicowaniem klimatów 
i krajobrazów na Ziemi 

3. Środowisko przyrodnicze i ludnośd Europy 

Uczeo: 
• określa położenie Europy na mapie 
świata 
• wymienia nazwy większych mórz, 
zatok, cieśnin i wysp Europy 
i wskazuje je na mapie 
• wskazuje przebieg umownej granicy 
między Europą a Azją 
• wymienia elementy krajobrazu 
Islandii na podstawie fotografii 
• wymienia strefy klimatyczne 
w Europie na podstawie mapy 

Uczeo: 
• omawia przebieg umownej granicy 
między Europą a Azją 
• wymienia czynniki decydujące 
o długości linii brzegowej Europy 
• wymienia największe krainy 
geograficzne Europy i wskazuje je na 
mapie 
• opisuje położenie geograficzne 
Islandii na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
• wyjaśnia znaczenie terminów: 

Uczeo: 
• opisuje ukształtowanie powierzchni 
Europy na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
• opisuje położenie Islandii względem 
płyt litosfery na podstawie mapy 
geologicznej   
• wymienia przykłady obszarów 
występowania trzęsieo ziemi 
i wybuchów wulkanów na świecie na 
podstawie mapy geologicznej i mapy 
ogólnogeograficznej 

Uczeo: 
• porównuje ukształtowanie 
powierzchni wschodniej i zachodniej 
oraz północnej i południowej części 
Europy 
• wyjaśnia przyczyny występowania 
gejzerów na Islandii 
• omawia strefy klimatyczne w 
Europie i charakterystyczną dla nich 
roślinnośd na podstawie 
klimatogramów i fotografii 
• omawia wpływ prądów morskich na 

Uczeo: 
• wyjaśnia wpływ działalności 
lądolodu na ukształtowanie północnej 
części Europy na podstawie mapy 
i dodatkowych źródeł informacji 
• wyjaśnia wpływ położenia na 
granicy płyt litosfery na 
występowanie wulkanów i trzęsieo 
ziemi na Islandii 
• wyjaśnia, dlaczego w Europie na tej 
samej szerokości geograficznej 
występują różne typy i odmiany 
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klimatycznej 
• wskazuje na mapie obszary w 
Europie o cechach klimatu morskiego 
i kontynentalnego 
• podaje liczbę paostw Europy 
• wskazuje na mapie politycznej 
największe i najmniejsze paostwa 
Europy 
• wymienia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności Europy 
• wyjaśnia znaczenie terminu gęstośd 
zaludnienia 
• wskazuje na mapie rozmieszczenia 
ludności obszary o dużej i małej 
gęstości zaludnienia 
• wymienia starzejące się kraje 
Europy 
• wymienia grupy ludów 
zamieszkujących Europę na 
podstawie mapy tematycznej 
• wymienia główne języki i religie 
występujące w Europie 
• wskazuje Paryż i Londyn na mapie 
Europy 

wulkan, magma, erupcja, lawa, bazalt 
• przedstawia kryterium wyróżniania 
stref klimatycznych 
• omawia cechy wybranych typów 
i odmian klimatu Europy na 
podstawie klimatogramów 
• wymienia i wskazuje na mapie 
politycznej Europy paostwa powstałe 
na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
• omawia rozmieszczenie ludności w 
Europie na podstawie mapy 
rozmieszczenia ludności 
• przedstawia liczbę ludności Europy 
na tle liczby ludności pozostałych 
kontynentów na podstawie wykresów 
• charakteryzuje zróżnicowanie 
językowe ludności Europy na 
podstawie mapy tematycznej 
• wymienia przyczyny migracji 
Ludności 
• wymienia kraje imigracyjne i kraje 
emigracyjne w Europie 
• wymienia cechy krajobrazu 
wielkomiejskiego 
• wymienia i wskazuje na mapie 
największe miasta Europy i świata 
• porównuje miasta Europy z 
miastami świata na podstawie 
wykresów 
 

• omawia czynniki wpływające na 
zróżnicowanie klimatyczne Europy na 
podstawie map klimatycznych 
• podaje różnice między strefami 
klimatycznymi, które znajdują się 
w Europie 
• charakteryzuje zmiany liczby 
ludności Europy 
• analizuje strukturę wieku i płci 
ludności na podstawie piramid wieku 
i płci ludności wybranych krajów 
Europy 
• przedstawia przyczyny 
zróżnicowania narodowościowego i 
językowego ludności w Europie  
• omawia zróżnicowanie kulturowe 
i religijne w Europie 
• przedstawia zalety i wady życia 
w wielkim mieście 
• omawia położenie i układ 
przestrzenny Londynu i Paryża na 
podstawie map 

temperaturę powietrza w Europie 
• omawia wpływ ukształtowania 
powierzchni na klimat Europy  
• porównuje piramidy wieku i płci 
społeczeostw: młodego  
i starzejącego się 
• przedstawia skutki zróżnicowania  
kulturowego ludności Europy 
• przedstawia korzyści i zagrożenia 
związane z migracjami ludności 
• porównuje Paryż i Londyn pod 
względem ich znaczenia na świecie 

klimatu 
• podaje zależności między strefami 
oświetlenia Ziemi a strefami 
klimatycznymi na podstawie ilustracji 
oraz map klimatycznych 
• przedstawia rolę Unii Europejskiej 
w przemianach społecznych i 
gospodarczych Europy 
• analizuje przyczyny i skutki starzenia 
się społeczeostw Europy 
• opisuje działania, które można 
podjąd, aby zmniejszyd tempo 
starzenia się społeczeostwa Europy 
• omawia przyczyny nielegalnej 
imigracji do Europy 
• ocenia skutki migracji ludności 
między paostwami Europy oraz 
imigracji ludności z innych 
kontynentów 
• ocenia rolę i funkcje Paryża 
i Londynu jako wielkich metropolii 

4. Gospodarka Europy 

Uczeo: 
• wymienia zadania i funkcje 
rolnictwa 
• wyjaśnia znaczenie terminu plony 
• wymienia główne cechy środowiska 
przyrodniczego Danii i Węgier na 
podstawie mapy ogólnogeograficznej 
Europy 
• wymienia rośliny uprawne 

Uczeo: 
• przedstawia główne cechy 
środowiska przyrodniczego Danii 
i Węgier sprzyjające rozwojowi 
rolnictwa na podstawie map 
ogólnogeograficznych i tematycznych 
• wymienia czynniki rozwoju 
przemysłu we Francji 
• podaje przykłady działów 

Uczeo: 
• omawia warunki przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa 
w Europie 
• omawia rozmieszczenie 
najważniejszych upraw i hodowli 
w Danii i na Węgrzech na podstawie 
map rolnictwa tych krajów 
• wyjaśnia, czym się charakteryzuje 

Uczeo: 
• porównuje wydajnośd rolnictwa 
Danii i Węgier na podstawie 
wykresów 
• wyjaśnia znaczenie nowoczesnych 
usług we Francji na podstawie 
diagramów przedstawiających 
strukturę zatrudnienia według 
sektorów oraz strukturę wytwarzania 

Uczeo: 
• wyjaśnia, dlaczego w Europie 
występują korzystne warunki 
przyrodnicze do rozwoju rolnictwa 
• przedstawia pozytywne i negatywne 
skutki rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa w Europie 
• omawia rolę i znaczenie 
nowoczesnego przemysłu i usług we 
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i zwierzęta hodowlane o największym 
znaczeniu dla rolnictwa Danii i Węgier 
• wymienia zadania i funkcje 
przemysłu 
• wymienia znane i cenione na 
świecie francuskie wyroby 
przemysłowe 
• podaje przykłady odnawialnych 
i nieodnawialnych źródeł energii na 
podstawie schematu 
• rozpoznaje typy elektrowni na 
podstawie fotografii 
• wymienia walory przyrodnicze 
Europy Południowej na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej 
• wymienia atrakcje turystyczne 
w wybranych krajach Europy 
Południowej na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii 
 

nowoczesnego przemysłu we Francji 
• wymienia czynniki wpływające na 
strukturę produkcji energii w Europie 
• podaje główne zalety i wady 
różnych typów elektrowni 
• omawia walory kulturowe Europy 
Południowej na podstawie fotografii 
• wymienia elementy infrastruktury 
turystycznej na podstawie fotografii 
oraz tekstów źródłowych 

nowoczesny przemysł we Francji 
• omawia zmiany w wykorzystaniu 
źródeł energii w Europie w XX i XXI w. 
na podstawie wykresu  
• omawia znaczenie turystyki 
w krajach Europy Południowej na 
podstawie wykresów dotyczących 
liczby turystów i wpływów z turystyki 

PKB we Francji 
• charakteryzuje usługi turystyczne 
i transportowe we Francji 
• przedstawia zalety i wady  
elektrowni jądrowych 
• omawia wpływ rozwoju turystyki na 
infrastrukturę turystyczną oraz 
strukturę zatrudnienia w krajach 
Europy Południowej 

Francji 
• analizuje wpływ warunków 
środowiska przyrodniczego 
w wybranych krajach Europy na 
wykorzystanie różnych źródeł energii 

5. Sąsiedzi Polski 

Uczeo: 
• wymienia główne działy 
przetwórstwa przemysłowego w 
Niemczech na podstawie diagramu 
kołowego 
• wskazuje na mapie Nadrenię 
Północną-Westfalię 
• wymienia walory przyrodnicze 
i kulturowe Czech i Słowacji 
• wymienia atrakcje turystyczne 
w Czechach i na Słowacji 
• wymienia walory przyrodnicze Litwy 
i Białorusi 
• przedstawia główne atrakcje 
turystyczne Litwy i Białorusi 
• omawia położenie geograficzne 
Ukrainy na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
• wymienia surowce mineralne 

Uczeo: 
• omawia znaczenie przemysłu 
w niemieckiej gospodarce 
• wymienia znane i cenione na 
świecie niemieckie wyroby 
przemysłowe 
• rozpoznaje obiekty z Listy 
światowego dziedzictwa UNESCO 
w Czechach i na Słowacji na 
ilustracjach 
• przedstawia atrakcje turystyczne 
Litwy i Białorusi na podstawie mapy 
tematycznej i fotografii 
• wymienia na podstawie mapy cechy 
środowiska przyrodniczego Ukrainy 
sprzyjające rozwojowi gospodarki 
• wskazuje na mapie obszary, nad 
którymi Ukraina utraciła kontrolę  
• wymienia główne gałęzie przemysłu 

Uczeo: 
• omawia przyczyny zmian 
zapoczątkowanych w przemyśle 
w Niemczech w latach 60. XX w. 
• analizuje strukturę zatrudnienia 
w przemyśle w Niemczech na 
podstawie diagramu kołowego 
• charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze Czech i Słowacji na 
podstawie mapy ogólnogeograficznej 
• omawia znaczenie turystyki 
aktywnej na Słowacji 
• omawia środowisko przyrodnicze 
Litwy i Białorusi na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 
• podaje czynniki wpływające na 
atrakcyjnośd turystyczną Litwy 
i Białorusi 
• podaje przyczyny zmniejszania się 

Uczeo: 
• przedstawia główne kierunki zmian 
przemysłu w Nadrenii Północnej- 
-Westfalii na podstawie mapy 
i fotografii 
• charakteryzuje nowoczesne 
przetwórstwo przemysłowe 
w Nadrenii Północnej-Westfalii na 
podstawie mapy 
• porównuje cechy środowiska 
przyrodniczego Czech i Słowacji 
• opisuje przykłady atrakcji 
turystycznych i rekreacyjno- 
-sportowych Czech i Słowacji na 
podstawie fotografii 
• porównuje walory przyrodnicze 
Litwy i Białorusi na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i fotografii 
• podaje przyczyny konfliktów na 

Uczeo: 
• omawia wpływ sektora 
kreatywnego na gospodarkę Nadrenii 
Północnej- 
-Westfalii 
• udowadnia, że Niemcy są światową 
potęgą gospodarczą na podstawie 
danych statystycznych oraz map 
gospodarczych 
• udowadnia, że Czechy i Słowacja to 
kraje atrakcyjne pod względem 
turystycznym 
• projektuje wycieczkę na Litwę 
i Białoruś, posługując się różnymi 
mapami 
• analizuje konsekwencje 
gospodarcze konfliktów na Ukrainie 
• charakteryzuje atrakcje turystyczne 
Ukrainy na podstawie dodatkowych 
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Ukrainy na podstawie mapy 
gospodarczej 
• wskazuje na mapie największe 
krainy geograficzne Rosji 
• wymienia surowce mineralne Rosji 
na podstawie mapy gospodarczej 
• wymienia i lokalizuje na mapie Rosji 
główne obszary upraw 
• wskazuje na mapie sąsiadów Polski 
• wymienia przykłady współpracy 
Polski z sąsiednimi krajami 

Rosji na podstawie mapy 
gospodarczej 
• wymienia najważniejsze rośliny 
uprawne w Rosji na podstawie mapy 
gospodarczej 
• podaje nazwy euroregionów na 
podstawie mapy 

liczby ludności Ukrainy na podstawie 
wykresu i schematu 
• omawia cechy środowiska 
przyrodniczego Rosji na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej 
• wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na 
stan gospodarki Rosji 
• omawia znaczenie usług w Rosji 
• charakteryzuje relacje Polski z Rosją 
podstawie dodatkowych źródeł 

Ukrainie 
• omawia czynniki lokalizacji 
głównych okręgów przemysłowych 
Rosji 
• wyjaśnia znaczenie przemysłu 
w gospodarce Rosji 
• opisuje stosunki Polski z sąsiadami 
na podstawie dodatkowych źródeł 

źródeł oraz fotografii 
• omawia wpływ konfliktu z Ukrainą 
na Rosję 
• uzasadnia potrzebę utrzymywania 
dobrych relacji z sąsiadami Polski 
• przygotowuje pracę (np. album, 
plakat, prezentację multimedialną) na 
temat inicjatyw zrealizowanych 
w najbliższym euroregionie na 
podstawie dodatkowych źródeł 
informacji 
 

 

Klasa VII 

Wymagania na poszczególne oceny  

konieczne 

(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 

(ocena dostateczna) 

rozszerzające 

(ocena dobra) 

dopełniające 

(ocena bardzo dobra) 

1. Podstawy geografii (rozdział dodatkowy)  

Uczeo:  

 wyjaśnia znaczenie terminu geografia  

 przedstawia podział nauk geograficznych  

 podaje wymiary Ziemi  

 wyjaśnia znaczenie terminów: siatka 
geograficzna, południk, równoleżnik, 
zwrotnik, długośd geograficzna, szerokośd 
geograficzna  

 wskazuje na globusie i na mapie południk: 

Uczeo:  

 przedstawia różnicę między geografią 
fizyczną a geografią społeczno-
ekonomiczną  

o wymienia źródła informacji 
geograficznej  

o podaje cechy kształtu Ziemi  

o odczytuje wartości szerokości 
geograficznej zwrotników, kół 
podbiegunowych oraz biegunów  

Uczeo:  

 wyjaśnia, czym się zajmują poszczególne 
nauki geograficzne  

 przedstawia poglądy na kształt Ziemi  

 wymienia dowody na kulistośd Ziemi  

 wymienia cechy południków 
i równoleżników  

 odczytuje długośd i szerokośd geograficzną 
na globusie i na mapie  

Uczeo:  

 podaje przykłady praktycznego 
zastosowania geografii  

o wyjaśnia różnicę między elipsoidą a 
geoidą  

o wyjaśnia znaczenie układu 
współrzędnych geograficznych  

o oblicza na podstawie współrzędnych 
geograficznych rozciągłośd 
równoleżnikową i południkową  
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0° i 180° oraz półkulę wschodnią i półkulę 
zachodnią  

 wskazuje na globusie i na mapie równik 
oraz półkule: północną i południową  

 wyjaśnia znaczenie terminów: mapa, skala, 
siatka kartograficzna, legenda mapy  

 wymienia elementy mapy  

 wymienia rodzaje skal  

 wyjaśnia znaczenie terminów: wysokośd 
względna, wysokośd bezwzględna, 
poziomica  

 odczytuje z mapy wysokośd bezwzględną  

 podaje na podstawie atlasu nazwy map 
ogólnogeograficznych i tematycznych 

o podaje cechy siatki geograficznej  

o określa położenie geograficzne 
punktów i obszarów na mapie  

o wyjaśnia różnicę między siatką 
kartograficzną a siatką geograficzną  

o szereguje skale od największej do 
najmniejszej  

o podaje różnicę między wysokością 
względną i wysokością bezwzględną  

o określa na podstawie rysunku 
poziomicowego cechy ukształtowania 
powierzchni terenu  

o charakteryzuje mapy ze względu na ich 
przeznaczenie 

 odszukuje obiekty na mapie na podstawie 
podanych współrzędnych geograficznych  

 przedstawia skalę w postaci mianowanej i 
podziałki liniowej  

 wymienia metody prezentacji zjawisk na 
mapach  

 omawia sposoby przedstawiania rzeźby 
terenu na mapie  

 oblicza wysokości względne  

 omawia podział map ze względu na treśd, 
skalę i przeznaczenie 

o analizuje treści map wykonanych w 
różnych skalach  

o posługuje się skalą mapy do obliczania 
odległości w terenie i na mapie  

o omawia metody prezentacji zjawisk na 
mapach  

o charakteryzuje rzeźbę terenu na 
podstawie rysunku poziomicowego i 
mapy ogólnogeograficznej  

o odszukuje w atlasie mapy i określa ich 
przynależnośd do poszczególnych 
rodzajów 

2. Środowisko przyrodnicze Polski  

Uczeo:  

 podaje cechy położenia Polski w 
Europie na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej podaje całkowitą i 
administracyjną powierzchnię Polski  

o wskazuje na mapie 
geometryczny środek Polski  

o wymienia kraje sąsiadujące z 
Polską i wskazuje je na mapie  

o podaje długośd granic z 
sąsiadującymi paostwami  

o wyjaśnia znaczenie terminu 
geologia  

o wymienia najważniejsze 
wydarzenia geologiczne na 

Uczeo: 

 omawia cechy położenia Europy i Polski 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej 

 opisuje granicę między Europą a Azją 
na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej Europy  

 odczytuje szerokośd i długośd 
geograficzną wybranych punktów na 
mapie Polski i Europy 

o wskazuje na mapie przebieg 
granic Polski  

o omawia na podstawie mapy 
płytową budowę litosfery  

Uczeo: 

 oblicza rozciągłośd południkową i 
rozciągłośd równoleżnikową Europy i 
Polski 

 charakteryzuje na podstawie map 
geologicznych obszar Polski na tle 
struktur geologicznych Europy  

 opisuje cechy różnych typów 
genetycznych gór  

 przedstawia współczesne obszary 
występowania lodowców na Ziemi i 
wskazuje je na mapie 
ogólnogeograficznej świata  

 charakteryzuje działalnośd 
rzeźbotwórczą lądolodu i lodowców 

Uczeo: 

 rozróżnia konsekwencje położenia 
matematycznego, 
fizycznogeograficznego oraz 
geopolitycznego Polski 

 opisuje jednostki geologiczne Polski i 
podaje ich charakterystyczne cechy  

o określa na podstawie mapy 
geologicznej obszary 
poszczególnych fałdowao na 
terenie Europy i Polski  

o opisuje mechanizm 
powstawania lodowców  

o wykazuje pasowośd rzeźby 
terenu Polski  
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obszarze Polski  

o wyjaśnia znaczenie terminów 
plejstocen i holocen  

o wyjaśnia znaczenie terminów 
krajobraz polodowcowy i 
rzeźba glacjalna  

o wymienia formy terenu 
utworzone na obszarze Polski 
przez lądolód skandynawski  

o wymienia pasy rzeźby terenu 
Polski i wskazuje je na mapie  

o wymienia główne rodzaje skał  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
pogoda, klimat, ciśnienie 
atmosferyczne, niż baryczny, 
wyż baryczny  

o wymienia cechy klimatu 
morskiego i klimatu 
kontynentalnego  

o wymienia elementy klimatu  

o wyjaśnia znaczenie terminu 
średnia dobowa wartośd 
temperatury powietrza  

o wymienia czynniki, które 
warunkują zróżnicowanie 
temperatury powietrza i 
wielkośd opadów w Polsce  

o wymienia rodzaje wiatrów  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 

system rzeczny, dorzecze, zlewisko, przepływ  

o wskazuje na mapie główne 
rzeki Europy i Polski  

o omawia proces powstawania 
gór  

o wymienia na podstawie mapy 
geologicznej ruchy 
górotwórcze w Europie i w 
Polsce  

o wymienia i wskazuje na 
mapie ogólnogeograficznej 
góry fałdowe, zrębowe oraz 
wulkaniczne w Europie i w 
Polsce  

o omawia zlodowacenia na 
obszarze Polski  

o opisuje nizinne i górskie 
formy polodowcowe  

o porównuje krzywą 
hipsograficzną Polski i Europy  

o dokonuje podziału surowców 
mineralnych  

o wymienia strefy klimatyczne 
świata na podstawie mapy 
tematycznej  

o podaje cechy przejściowości 
klimatu Polski  

o podaje zróżnicowanie 
długości okresu 
wegetacyjnego w Polsce na 
podstawie mapy tematycznej  

o opisuje wody Europy na 
podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

o rozpoznaje typy ujśd 
rzecznych  

o charakteryzuje temperaturę 

górskich na obszarze Polski  

 omawia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej cechy 
ukształtowania powierzchni Europy i 
Polski  

 opisuje rozmieszczenie surowców 
mineralnych w Polsce na podstawie 
mapy tematycznej  

 omawia warunki klimatyczne w Europie  

 charakteryzuje czynniki kształtujące 
klimat w Polsce  

 odczytuje wartości temperatury 
powietrza i wielkości opadów 
atmosferycznych z klimatogramów  

 wyjaśnia, na czym polega asymetria 
dorzeczy Wisły i Odry  

 opisuje na podstawie mapy cechy oraz 
walory Wisły i Odry  

 charakteryzuje i rozpoznaje typy 
wybrzeży Bałtyku  

 wyróżnia najważniejsze cechy 
wybranych typów gleb na podstawie 
profili glebowych  

 omawia funkcje lasów  

 omawia na podstawie mapy Polski 
przestrzenne zróżnicowanie lesistości w 
Polsce 

 ocenia rolę parków narodowych i 
innych form ochrony przyrody w 
zachowaniu naturalnych walorów 
środowiska przyrodniczego 

o przedstawia czynniki 
kształtujące rzeźbę 
powierzchni Polski  

o rozpoznaje główne skały 
występujące na terenie Polski  

o podaje przykłady 
gospodarczego wykorzystania 
surowców mineralnych w 
Polsce  

o opisuje pogodę kształtowaną 
przez główne masy powietrza 
napływające nad teren Polski  

o opisuje na podstawie map 
tematycznych rozkład 
temperatury powietrza oraz 
opadów atmosferycznych w 
Polsce  

o omawia niszczącą i budującą 
działalnośd Bałtyku  

o omawia procesy i czynniki 
glebotwórcze  

o opisuje typy zbiorowisk 
leśnych w Polsce  

o opisuje unikalne na skalę 
światową obiekty 
przyrodnicze objęte ochroną 
na terenie Polski  

 ocenia najważniejsze działania w 
zakresie ochrony środowiska 
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 określa na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej położenie Morza 
Bałtyckiego  

o podaje główne cechy fizyczne 
Bałtyku  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
gleba, czynniki glebotwórcze, 
proces glebotwórczy, profil 
glebowy, poziomy glebowe  

o wymienia typy gleb w Polsce  

o wyjaśnia znaczenie terminu 
lesistośd  

o wymienia różne rodzaje 
lasów w Polsce  

o wymienia formy ochrony 
przyrody w Polsce  

o wskazuje na mapie Polski 
parki narodowe 

wód oraz zasolenie Bałtyku 
na tle innych mórz świata  

o opisuje świat roślin i zwierząt 
Bałtyku 

 opisuje charakterystyczne typy gleb w 
Polsce  

o przedstawia na podstawie 
mapy tematycznej 
rozmieszczenie gleb na 
obszarze Polski  

o omawia na podstawie danych 
statystycznych wskaźnik 
lesistości Polski  

o omawia strukturę gatunkową 
lasów w Polsce  

o podaje przykłady rezerwatów 
przyrody, parków 
krajobrazowych i pomników 
przyrody na obszarze 
wybranego regionu  

 charakteryzuje wybrane parki 
narodowe w Polsce 

 

3. Ludnośd i urbanizacja w Polsce  

Uczeo: 

 wskazuje na mapie politycznej Europy 
największe i najmniejsze paostwa 
Europy  

 wskazuje na mapie administracyjnej 
Polski poszczególne województwa i ich 
stolice  

Uczeo:  

 szereguje województwa pod względem 
powierzchni od największego do 
najmniejszego  

o prezentuje na podstawie 
danych statystycznych zmiany 
liczby ludności Polski po II 

Uczeo: 

 omawia zmiany na mapie politycznej 
Europy w drugiej połowie XX wieku  

o oblicza współczynnik 
przyrostu naturalnego  

o podaje przyczyny 

Uczeo: 

 omawia zmiany, które zaszły w podziale 
administracyjnym Polski po 1 stycznia 
1999 r.  

o omawia na podstawie danych 
statystycznych 
uwarunkowania przyrostu 
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 wyjaśnia znaczenie terminów: 
demografia, przyrost naturalny, 
współczynnik przyrostu naturalnego, 
współczynnik urodzeo, współczynnik 
zgonów  

 wymienia na podstawie danych 
statystycznych paostwa o różnym 
współczynniku przyrostu naturalnego w 
Europie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: piramida 
płci i wieku, średnia długośd trwania 
życia 

 odczytuje dane dotyczące struktury płci 
i wieku oraz średniej długości trwania 
życia w Polsce na podstawie danych 
statystycznych  

o wyjaśnia znaczenie terminu 
wskaźnik gęstości zaludnienia  

o wymienia czynniki 
wpływające na 
rozmieszczenie ludności w 
Polsce  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
migracja, emigracja, 
imigracja, saldo migracji, 
przyrost rzeczywisty, 
współczynnik przyrostu 
rzeczywistego  

o wyjaśnia różnicę między 
emigracją a imigracją  

o odczytuje dane dotyczące 
wielkości i kierunków 
emigracji z Polski  

o wymienia główne skupiska 

wojnie światowej  

o omawia na podstawie 
wykresu przyrost naturalny w 
Polsce w latach 1946–2016  

o omawia przestrzenne 
zróżnicowanie współczynnika 
przyrostu naturalnego w 
Polsce  

o omawia na podstawie danych 
statystycznych średnią 
długośd trwania życia 
Polaków na tle europejskich 
społeczeostw 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania 
gęstości zaludnienia w Europie i w 
Polsce  

 omawia na podstawie mapy 
tematycznej przestrzenne 
zróżnicowanie gęstości zaludnienia w 
Polsce  

 wymienia główne przyczyny migracji 
zagranicznych w Polsce  

 określa kierunki napływu imigrantów 
do Polski  

 podaje najważniejsze cechy migracji 
wewnętrznych w Polsce  

 charakteryzuje mniejszości narodowe i 
grupy etniczne w Polsce  

 podaje przyczyny bezrobocia w Polsce  

 porównuje wielkośd bezrobocia w 
Polsce i innych krajach europejskich na 
podstawie danych statystycznych  

 wymienia typy zespołów miejskich w 

zróżnicowania przyrostu 
naturalnego w Europie i w 
Polsce  

o omawia czynniki wpływające 
na liczbę urodzeo w Polsce  

o porównuje udział 
poszczególnych grup 
wiekowych ludności w Polski 
na podstawie danych 
statystycznych  

o oblicza wskaźnik gęstości 
zaludnienia Polski  

o opisuje na podstawie mapy 
cechy rozmieszczenia 
ludności w Polsce 

 opisuje skutki migracji zagranicznych w 
Polsce  

o porównuje przyrost 
rzeczywisty ludności w Polsce 
i w wybranych paostwach 
Europy  

o omawia przyczyny migracji 
wewnętrznych w Polsce  

o porównuje strukturę 
narodowościową ludności 
Polski z analogicznymi 
strukturami ludności w 
wybranych paostwach 
europejskich  

o określa na podstawie danych 
statystycznych różnicę w 
strukturze zatrudnienia 
ludności w poszczególnych 
województwach  

o porównuje stopę bezrobocia 

naturalnego w Polsce na tle 
Europy  

o omawia strukturę płci i wieku 
ludności Polski na tle struktur 
wybranych paostw 
europejskich na podstawie 
piramidy płci i wieku 

o omawia czynniki przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze 
wpływające na 
rozmieszczenie ludności w 
wybranych paostwach Europy 
i Polski 

 oblicza przyrost rzeczywisty i 
współczynnik przyrostu rzeczywistego 
Polsce  

o charakteryzuje skutki migracji 
wewnętrznych w Polsce  

o omawia przyczyny 
rozmieszczenia mniejszości 
narodowych w Polsce  

o przedstawia strukturę 
wyznaniową Polaków na tle 
innych paostw Europy  

o omawia strukturę 
zatrudnienia wg działów 
gospodarki w poszczególnych 
województwach  

o omawia pozytywne i 
negatywne skutki urbanizacji  

o charakteryzuje przemiany 
współczesnych miast  

o omawia problemy 
mieszkaoców dużych miast  
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Polonii  

o wyjaśnia znaczenie terminu 
migracje wewnętrzne  

o wymienia przyczyny migracji 
wewnętrznych  

o wymienia mniejszości 
narodowe w Polsce  

o wskazuje na mapie Polski 
regiony zamieszkałe przez 
mniejszości narodowe  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
struktura zatrudnienia, 
struktura wykształcenia, 
bezrobocie, stopa bezrobocia, 
ludnośd aktywna zawodowo  

o odczytuje z danych 
statystycznych wielkośd 
zatrudnienia w 
poszczególnych sektorach 
gospodarki  

o odczytuje z mapy 
zróżnicowanie przestrzenne 
bezrobocia w Polsce i w 
Europie  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik 
urbanizacji  

o odczytuje z danych 
statystycznych wskaźnik 
urbanizacji w Polsce i w 
wybranych krajach Europy 

 wyjaśnia znaczenie terminu miasto  

 wymienia największe miasta i wskazuje 
je na mapie Polski  

Polsce i podaje ich przykłady  

 podaje różnicę między aglomeracją 
monocentryczną a policentryczną  

 podaje przyczyny rozwoju największych 
miast w Polsce  

 podaje przykłady miast o różnych 
funkcjach w Polsce 

 

w wybranych krajach 
europejskich  

o analizuje wskaźnik urbanizacji 
w Polsce i wybranych krajach 
Europy  

o analizuje rozmieszczenie oraz 
wielkośd miast w Polsce  

o charakteryzuje funkcje 
wybranych miast w Polsce  

o omawia przyczyny rozwoju 
miast w Polsce 

 

o analizuje wielkośd miast w 
Polsce i ich rozmieszczenie wg 
grup wielkościowych  

o omawia przemiany 
współczesnych miast 
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 wymienia funkcje miast 

4. Rolnictwo i przemysł Polski  

Uczeo: 

 wymienia funkcje rolnictwa  

o wymienia warunki 
przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju 
rolnictwa w Polsce  

o wymienia na podstawie map 
tematycznych regiony 
rolnicze w Polsce  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
plon, zbiór  

o wymienia główne uprawy w 
Polsce  

o wskazuje na mapie główne 
obszary upraw w Polsce  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 
chów, hodowla, pogłowie  

o wymienia główne zwierzęta 
hodowlane w Polsce  

o wskazuje na mapie obszary 
hodowli zwierząt 
gospodarskich  

o dokonuje podziału przemysłu 
na sekcje i działy  

o wymienia funkcje przemysłu  

o wymienia źródła energii  

o wymienia typy elektrowni  

Uczeo: 

 opisuje warunki przyrodnicze i 
pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w 
Polsce  

 prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę wielkościową 
gospodarstw rolnych w Polsce  

 przedstawia znaczenie gospodarcze 
głównych upraw w Polsce  

 prezentuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę upraw  

 wskazuje rejony warzywnictwa i 
sadownictwa w Polsce  

 przedstawia znaczenie gospodarcze 
produkcji zwierzęcej w Polsce  

 wymienia czynniki lokalizacji hodowli 
bydła, trzody chlewnej i drobiu w 
Polsce  

 omawia cechy polskiego przemysłu  

 wymienia przyczyny zmian w strukturze 
przemysłu Polski  

 lokalizuje na mapie Polski elektrownie 
cieplne, wodne i niekonwencjonalne  

 opisuje wielkośd energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych  

 opisuje na podstawie danych 

Uczeo: 

 przedstawia rolnictwo jako sektor 
gospodarki oraz jego rolę w rozwoju 
społeczno- -gospodarczym kraju  

o omawia regiony rolnicze o 
najkorzystniejszych 
warunkach do produkcji 
rolnej w Polsce  

o przedstawia strukturę 
użytkowania ziemi w Polsce 
na tle innych krajów Europy  

o prezentuje na podstawie 
danych statystycznych 
strukturę hodowli w Polsce  

o przedstawia przemysł jako 
sektor gospodarki i jego rolę 
w rozwoju społeczno-
gospodarczym kraju  

o omawia przyczyny 
nierównomiernego 
rozmieszczenia przemysłu w 
Polsce  

o prezentuje na podstawie 
danych statystycznych 
strukturę produkcji energii 
elektrycznej w Polsce na tle 
wybranych krajów Europy  

o opisuje na podstawie danych 
statystycznych strukturę 
przeładunków w portach 

Uczeo: 

 omawia poziom mechanizacji i 
chemizacji rolnictwa w Polsce  

o charakteryzuje czynniki 
wpływające na 
rozmieszczenie upraw w 
Polsce  

o porównuje produkcję roślinną 
w Polsce na tle produkcji w 
innych krajach Europy  

o porównuje produkcję 
zwierzęcą w Polsce na tle 
produkcji w innych krajach 
Europy  

o omawia rozwój przemysłu w 
Polsce po II wojnie światowej  

o analizuje przyczyny i skutki 
restrukturyzacji polskiego 
przemysłu  

o omawia na podstawie 
dostępnych źródeł zmiany 
zachodzące współcześnie w 
polskiej energetyce  

o określa na podstawie 
dostępnych źródeł 
uwarunkowania rozwoju 
gospodarki morskiej w Polsce  

o omawia problemy przemysłu 
stoczniowego w Polsce 
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o wskazuje na mapie 
największe elektrownie w 
Polsce  

o wymienia największe porty 
morskie w Polsce i wskazuje 
je na mapie 

statystycznych wielkośd przeładunków 
w portach morskich Polski 

morskich Polski  

o opisuje strukturę połowów 
ryb w Polsce 

5. Usługi w Polsce  

Uczeo: 

 podaje przykłady różnych rodzajów 
usług w Polsce  

 wyjaśnia znaczenie terminu 
komunikacja  

 wyróżnia rodzaje transportu w Polsce  

 wskazuje na mapie Polski porty 
handlowe, śródlądowe oraz lotnicze  

 wyróżnia rodzaje łączności  

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
turystyka, walory turystyczne, 
infrastruktura turystyczna  

 dokonuje podziału turystyki  

 wymienia i wskazuje na mapie regiony 
turystyczne Polski  

 wyjaśnia znaczenie terminów: eksport, 
import, bilans handlu zagranicznego  

 wymienia paostwa będące głównymi 
partnerami handlowymi Polski 

 

 Uczeo: 

 omawia zróżnicowanie usług w Polsce  

o omawia rodzaje transportu 
lądowego w Polsce  

o omawia na podstawie map 
tematycznych gęstośd dróg 
kołowych i autostrad w 
Polsce  

o omawia na podstawie mapy 
tematycznej gęstośd sieci 
kolejowej w Polsce  

o omawia na podstawie danych 
statystycznych morską flotę 
transportową w Polsce  

o omawia czynniki rozwoju 
turystyki  

o wymienia i wskazuje na 
mapie polskie obiekty, 
znajdujące się na Liście 
światowego dziedzictwa 
UNESCO  

o omawia strukturę towarową 
handlu międzynarodowego 

Uczeo: 

 przedstawia usługi jako sektor 
gospodarki oraz ich rolę w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kraju  

o charakteryzuje udział 
poszczególnych rodzajów 
transportu w przewozach 
pasażerów i ładunków  

o omawia ruch pasażerski w 
portach lotniczych Polski  

o podaje przyczyny 
nierównomiernego dostępu 
do środków łączności na 
terenie Polski  

o charakteryzuje obiekty 
znajdujące się na Liście 
światowego dziedzictwa 
UNESCO  

o charakteryzuje na 
przykładach walory 
turystyczne Polski  

o przedstawia przyczyny 
niskiego salda bilansu 
handlowego w Polsce 

Uczeo: 

 wyjaśnia przyczyny zróżnicowania sieci 
transportowej w Polsce  

o określa znaczenie transportu 
w rozwoju gospodarczym 
Polski  

o prezentuje na podstawie 
dostępnych źródeł problemy 
polskiego transportu 
wodnego i lotniczego  

o określa znaczenie łączności w 
rozwoju gospodarczym Polski  

o analizuje na podstawie 
dostępnych źródeł wpływy z 
turystyki w Polsce i w 
wybranych krajach Europy  

o ocenia na podstawie 
dostępnych źródeł 
atrakcyjnośd turystyczną 
wybranego regionu Polski  

o ocenia znaczenie handlu 
zagranicznego dla polskiej 
gospodarki 
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6. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski  

Uczeo: 

 wymienia źródła zanieczyszczeo 
środowiska przyrodniczego 

 podaje przyczyny kwaśnych opadów 

 

Uczeo: 

 omawia rodzaje zanieczyszczeo i ich 
źródła 

 

Uczeo: 

 charakteryzuje wpływ poszczególnych 
sektorów gospodarki na stan 
środowiska 

 podaje źródła zanieczyszczeo 
komunalnych  

Uczeo: 

 analizuje na podstawie mapy 
tematycznej stan zanieczyszczeo wód 
śródlądowych  

 omawia skutki zanieczyszczeo 
środowiska naturalnego 

7. Relacje między elementami środowiska geograficznego  

Uczeo: 

 wyjaśnia znaczenie terminów: powódź, 
dolina rzeczna, koryto rzeczne, terasa 
zalewowa, sztuczny zbiornik wodny  

 wymienia przyczyny powodzi w Polsce  

o wymienia główne źródła 
energii w województwach 
pomorskim i łódzkim  

o wymienia przyczyny migracji 
do stref podmiejskich  

o wymienia przyczyny 
wyludniania się wsi 
oddalonych od dużych miast  

o wymienia podstawowe cechy 
gospodarki centralnie 
sterowanej i gospodarki 
rynkowej  

o wyjaśnia znaczenie terminów: 

Uczeo: 

 opisuje zjawisko powodzi  

o wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej Polski 
obszary zagrożone powodzią  

o wskazuje na mapie Polski 
rozmieszczenie największych 
sztucznych zbiorników 
wodnych  

o podaje przyczyny rozwoju 
energetyki wiatrowej i 
słonecznej w województwach 
pomorskim i łódzkim  

o omawia przyczyny migracji do 
stref podmiejskich  

o wskazuje na mapie 
województw podlaskiego i 
zachodniopomorskiego 
obszary o dużym wzroście 

Uczeo: 

 wymienia czynniki sprzyjające 
powodziom w Polsce  

o określa rolę 
przeciwpowodziową 
sztucznych zbiorników  

o wyjaśnia wpływ warunków 
pozaprzyrodniczych na 
wykorzystanie OZE w 
województwach pomorskim i 
łódzkim  

o omawia na podstawie map 
tematycznych zmiany liczby 
ludności w strefach 
podmiejskich Krakowa i 
Warszawy  

o wskazuje na mapie 
województw podlaskiego i 
zachodniopomorskiego gminy 

Uczeo: 

 analizuje konsekwencje stosowania 
różnych metod ochrony 
przeciwpowodziowej  

o omawia największe powodzie 
w Polsce i ich skutki  

o wymienia korzyści płynące z 
wykorzystania źródeł 
odnawialnych do produkcji 
energii  

o analizuje dane statystyczne 
dotyczące liczby farm 
wiatrowych w Łódzkiem i 
Pomorskiem  

o omawia wpływ migracji do 
stref podmiejskich na 
przekształcenie struktury 
demograficznej okolic 
Krakowa i Warszawy  
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centra logistyczne, spedycja  

 wymienia główne atrakcje turystyczne 
wybrzeża Bałtyku i Małopolski 

liczby ludności  

o omawia cechy gospodarki 
Polski przed 1989 r. i po nim  

o omawia na podstawie mapy 
sied autostrad i dróg 
ekspresowych  

o wymienia rodzaje usług, które 
rozwijają się dzięki wzrostowi 
ruchu turystycznego  

 

o dużym spadku liczby 
ludności  

o analizuje współczynnik salda 
migracji na przykładzie 
województw 
zachodniopomorskiego i 
podlaskiego  

o omawia strukturę 
zatrudnienia w konurbacji 
katowickiej i aglomeracji 
łódzkiej przed 1989 r.  

o wymienia główne inwestycje 
przemysłowe we Wrocławiu i 
w jego okolicach  

o wskazuje na mapie 
tematycznej przykłady miejsc, 
w których przebieg autostrad 
i dróg ekspresowych sprzyja 
powstawaniu centrów 
logistycznych  

o wskazuje na mapie położenie 
głównych atrakcji wybrzeża 
Bałtyku i Małopolski  

 

o określa zmiany w 
użytkowaniu i 
zagospodarowaniu stref 
podmiejskich na przykładzie 
Krakowa i Warszawy  

o wyjaśnia wpływ migracji na 
strukturę wieku ludności 
obszarów wiejskich  

o opisuje zmiany, jakie zaszły w 
strukturze produkcji po 1989 
r. w konurbacji katowickiej i 
aglomeracji łódzkiej  

o omawia rolę transportu 
morskiego w rozwoju innych 
działów gospodarki  

o analizuje dane statystyczne 
dotyczące ruchu 
turystycznego nad Morzem 
Bałtyckim i w Krakowie  

o określa wpływ walorów 
przyrodniczych wybrzeża 
Bałtyku oraz dziedzictwa 
kulturowego Małopolski na 
rozwój turystyki na tych 
obszarach  

8. Mój region i moja mała ojczyzna  

Uczeo: 

 wyjaśnia znaczenie terminu region  

 wskazuje położenie swojego regionu na 
mapie ogólnogeograficznej Polski  

 wymienia i wskazuje na mapie 
ogólnogeograficznej sąsiednie regiony  

Uczeo: 

 charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze regionu oraz określa jego 
główne cechy na podstawie map 
tematycznych  

 rozpoznaje skały występujące w 
regionie miejsca zamieszkania  

Uczeo: 

 wyjaśnia uwarunkowania 
zróżnicowania środowiska 
przyrodniczego w swoim regionie  

 analizuje genezę rzeźby powierzchni 
swojego regionu  

Uczeo: 

 przedstawia w dowolnej formie (np. 
prezentacji multimedialnej, plakatu, 
wystawy fotograficznej) przyrodnicze i 
kulturowe walory swojego regionu  

 analizuje formy współpracy między 
własnym regionem a partnerskimi 
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 wymienia najważniejsze walory 
przyrodnicze regionu  

 wyjaśnia znaczenie terminu mała 
ojczyzna  

 wskazuje na mapie ogólnogeograficznej 
Polski, topograficznej lub na planie 
miasta obszar małej ojczyzny  

 przedstawia źródła informacji o małej 
ojczyźnie  

 wymienia walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny 

 wyróżnia najważniejsze cechy 
gospodarki regionu na podstawie 
danych statystycznych i map 
tematycznych  

 określa obszar utożsamiany z własną 
małą ojczyzną jako symboliczną 
przestrzenią w wymiarze lokalnym  

 rozpoznaje w terenie obiekty 
charakterystyczne dla małej ojczyzny i 
decydujące o jej atrakcyjności 

 

 prezentuje główne cechy struktury 
demograficznej ludności regionu  

 prezentuje główne cechy gospodarki 
regionu  

 opisuje walory środowiska 
geograficznego małej ojczyzny  

 omawia historię małej ojczyzny na 
podstawie dostępnych źródeł 

 

regionami zagranicznymi  

 prezentuje na podstawie informacji 
wyszukanych w różnych źródłach i w 
dowolnej formie (np. prezentacji 
multimedialnej, plakatu, wystawy 
fotograficznej) atrakcyjnośd osadniczą 
oraz gospodarczą małej ojczyzny jako 
miejsca zamieszkania i rozwoju 
określonej działalności gospodarczej 
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Klasa VIII 
 

Wymagania na poszczególne oceny 

konieczne 
(ocena dopuszczająca) 

podstawowe 
(ocena dostateczna) 

rozszerzające 
(ocena dobra) 

dopełniające 
(ocena bardzo dobra) 

wykraczające 
(ocena celująca) 

I. Azja 

Uczeo:  
 wskazuje na mapie położenie 

geograficzne Azji  
 wymienia formy ukształtowania 

powierzchni Azji 
 wymienia strefy klimatyczne Azji  

na podstawie mapy klimatycznej  
 wymienia największe rzeki Azji 
 wymienia strefy aktywności sejsmicznej 

w Azji na podstawie mapy geologicznej  
 wyjaśnia znaczenie terminu wulkanizm 
 odczytuje z mapy nazwy największych 

wulkanów w Azji  
 wskazuje na mapie zasięg Ognistego 

Pierścienia Pacyfiku  
 wymienia czynniki przyrodnicze 

wpływające na rozwój rolnictwa w Azji 
 wymienia główne uprawy w Azji  

na podstawie mapy gospodarczej  
 określa cechy położenia Japonii na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  
 wymienia cechy środowiska 

naturalnego Japonii 
 wymienia główne uprawy w Japonii 
 określa cechy położenia Chin na 

podstawie mapy ogólnogeograficznej  
 lokalizuje na mapie ośrodki przemysłu 

zaawansowanych technologii  
w Chinach 

 wymienia główne uprawy w Chinach  
i opisuje ich rozmieszczenie na 
podstawie mapy gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Indii 

Uczeo:  
 opisuje linię brzegową Azji na 

podstawie mapy świata  

 charakteryzuje zróżnicowanie 
środowiska geograficznego Azji 

 przedstawia kontrasty  
w ukształtowaniu powierzchni terenu 
Azji 

 omawia czynniki klimatyczne 
kształtujące klimat Azji 

 omawia strefy roślinne Azji 

 omawia budowę wulkanu  
na podstawie ilustracji 

 wymienia typy wulkanów i podaje  
ich główne cechy 

 wskazuje na mapie obszary Azji  
o korzystnych i niekorzystnych 
warunkach do rozwoju rolnictwa  

 wymienia czołówkę paostw azjatyckich 
w światowych zbiorach roślin 
uprawnych na podstawie infografiki  

 charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Japonii 

 omawia strukturę zatrudnienia  
w Japonii na podstawie analizy danych 
statystycznych  

 omawia warunki naturalne rozwoju 
rolnictwa w Japonii 

 przedstawia cechy rolnictwa Japonii na 
podstawie analizy danych statystycznych  

 określa różnorodnośd cech środowiska 
geograficznego Chin na podstawie 

Uczeo:  
 omawia budowę geologiczną Azji  

na podstawie mapy tematycznej  
 omawia cyrkulację monsunową i jej 

wpływ na klimat Azji 
 charakteryzuje kontrasty 

klimatyczne  
i roślinne w Azji na podstawie mapy 
tematycznej  

 omawia czynniki wpływające na 
układ sieci rzecznej w Azji 

 omawia płytową budowę litosfery  
na podstawie map tematycznych  

 wyjaśnia przyczyny występowania 
trzęsieo ziemi i tsunami w Azji 

 opisuje przebieg trzęsienia ziemi 
 omawia warunki przyrodnicze  

i pozaprzyrodnicze rozwoju 
rolnictwa  
w Azji 

 opisuje ekstremalne zjawiska 
klimatyczne i ich skutki w Japonii 
opisuje skutki występowania 
tajfunów na obszarze Japonii 

 omawia bariery utrudniające rozwój 
gospodarki Japonii 

 omawia znaczenie i rolę transportu  
w gospodarce Japonii 

 omawia cechy gospodarki Chin 
 analizuje wielkości PKB w Chinach 

na tle innych krajów świata na 
podstawie danych statystycznych  

 charakteryzuje tradycyjne rolnictwo  

Uczeo:  
 analizuje azjatyckie rekordy 

dotyczące rzeźby terenu, linii 
brzegowej  
i hydrosfery na podstawie infografiki  

 omawia powstawanie Himalajów  
i rowów oceanicznych 

 przedstawia sposoby zabezpieczania 
ludzi przed skutkami trzęsieo ziemi 

 omawia warunki klimatyczne w Azji 
wpływające na rytm uprawy ryżu 

 omawia znaczenie uprawy ryżu dla 
krajów Azji Południowo-Wschodniej  

 wykazuje związek między budową 
geologiczną a występowaniem 
wulkanów, trzęsieo ziemi i tsunami  
w Japonii 

 analizuje źródła gospodarczego 
rozwoju Japonii 

 charakteryzuje cechy nowoczesnej 
gospodarki Japonii oraz rodzaje 
produkcji przemysłowej 

 uzasadnia, że gospodarka Japonii 
należy do najnowocześniejszych na 
świecie 

 przedstawia problemy 
demograficzne  
i społeczne Chin z uwzględnieniem 
przyrostu naturalnego na podstawie 
analizy danych statystycznych  

 omawia znaczenie nowoczesnych 
kolei w rozwoju gospodarczym Chin 

 omawia kontrasty etniczne, 

Uczeo:  
• wyjaśnia, dlaczego na wschodnich 

wybrzeżach Azji występuje wiele 
wulkanów 

• udowadnia słusznośd 
stwierdzenia,  
że Azja to kontynent kontrastów 
geograficznych 

• omawia wpływ budowy 
geologicznej  
na występowanie rowów 
tektonicznych, wulkanów, trzęsieo 
ziemi i tsunami 

• ocenia skutki trzęsieo ziemi dla 
obszarów gęsto zaludnionych 

• wyjaśnia na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej i analizy 
danych statystycznych, dlaczego 
grunty orne mają niewielki udział 
w strukturze użytkowania ziemi w 
Azji  

• wykazuje związki między cechami 
klimatu monsunowego a rytmem 
upraw i „kulturą ryżu” w Azji 
Południowo-Wschodniej 

• ocenia znaczenie warunków 
przyrodniczych i czynników 
społeczno-kulturowych w 
tworzeniu nowoczesnej 
gospodarki Japonii 

• omawia wpływ gospodarki Chin na 
gospodarkę światową 

• opisuje główne problemy 
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 porównuje liczbę ludności Chin i Indii 
oraz odczytuje z wykresu ich prognozę 

 wymienia największe aglomeracje Indii 
i wskazuje je na mapie 

 wyjaśnia znaczenie terminu slumsy 
 wymienia główne rośliny uprawne  

w Indiach i wskazuje na mapie 
tematycznej regiony ich występowania  

 wymienia surowce mineralne w Indiach 
i wskazuje na mapie regiony ich 
występowania  

 określa położenie geograficzne 
Bliskiego Wschodu 

 wymienia paostwa leżące na Bliskim 
Wschodzie na podstawie mapy 
politycznej  

 wskazuje na mapie miejsca konfliktów 
zbrojnych na Bliskim Wschodzie  

mapy tematycznej  

 omawia czynniki przyrodnicze 
sprzyjające osadnictwu w Chinach 

 przedstawia nierównomierne 
rozmieszczenie ludności Chin na 
podstawie mapy gęstości zaludnienia  

 omawia główne kierunki produkcji 
rolnej w Chinach 

 omawia cechy środowiska 
geograficznego Półwyspu Indyjskiego 

 podaje przyczyny powstawania 
slumsów w Indiach 

 omawia warunki uprawy roślin  
w Indiach na podstawie mapy 
tematycznej  

 charakteryzuje indyjską Dolinę 
Krzemową 

 omawia cechy środowiska 
przyrodniczego Bliskiego Wschodu 

 omawia wielkośd zasobów ropy 
naftowej na świecie i na Bliskim 
Wschodzie na podstawie wykresu  
i mapy tematycznej  

 przedstawia cele organizacji OPEC 

i warunki rozwoju rolnictwa Chin 
 przedstawia problemy 

demograficzne Indii 
 omawia system kastowy w Indiach 
 przedstawia zróżnicowanie 

indyjskiej edukacji 
 analizuje strukturę zatrudnienia  

i strukturę PKB Indii na podstawie 
wykresu  

 charakteryzuje przemysł 
przetwórczy Indii 

 omawia zróżnicowanie religijne na 
Bliskim Wschodzie 

 omawia wpływ religii na życie 
muzułmanów 

 przedstawia znaczenie przemysłu 
naftowego w krajach Bliskiego 
Wschodu 

językowe  
i religijne w Indiach 

 charakteryzuje cechy gospodarki 
Indii  
i możliwości ich rozwoju 

 omawia znaczenie ropy naftowej  
w rozwoju ekonomicznym paostw 
Bliskiego Wschodu 

 omawia źródła konfliktów zbrojnych  
i terroryzmu na Bliskim Wschodzie 

indyjskiego społeczeostwa oraz 
przedstawia ich przyczyny 

• analizuje skutki występowania 
konfliktów zbrojnych na Bliskim 
Wschodzie 
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II. Afryka 

Uczeo:  
• określa położenie matematyczno- 
-geograficzne Afryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

• wymienia strefy klimatyczne Afryki 
• wymienia największe rzeki i jeziora 
Afryki 

• wymienia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozwój rolnictwa  
w Afryce 

• wymienia główne uprawy w Afryce 
• wymienia surowce mineralne Afryki  
na podstawie mapy gospodarczej  

• wskazuje obszary występowania 
surowców mineralnych na terenie Afryki 

• wymienia atrakcyjne turystycznie 
paostwa Afryki 

• określa położenie geograficzne Etiopii  
• wyjaśnia różnicę między głodem  
a niedożywieniem 

• wymienia paostwa w Afryce dotknięte 
głodem i niedożywieniem  

• określa położenie geograficzne Kenii 
• wymienia obiekty turystyczne na 
terenie Kenii 

Uczeo: 
 omawia cechy ukształtowania 
powierzchni Afryki 

 wymienia cechy różnych typów klimatu 
w Afryce na podstawie klimatogramów  

 charakteryzuje sied rzeczną i jeziora 
Afryki 

 omawia czynniki przyrodnicze  
i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa  
w Afryce 

 charakteryzuje znaczenie hodowli 
zwierząt w krajach Afryki 

 przedstawia zróżnicowanie PKB  
w różnych paostwach Afryki na 
podstawie analizy danych statystycznych  

 omawia przemysł wydobywczy w Afryce 
 wskazuje paostwa w Afryce dotknięte 
problemem głodu i niedożywienia na 
podstawie mapy tematycznej  

 analizuje niedożywienie ludności  
w Afryce na podstawie wykresu  

 przedstawia ruch turystyczny Kenii na 
podstawie analizy danych statystycznych  

Uczeo: 
 omawia wpływ czynników 
klimatotwórczych na klimat Afryki 

 omawia rozmieszczenie opadów 
atmosferycznych w Afryce na 
podstawie mapy klimatycznej  

 omawia udział rolnictwa w strukturze 
zatrudnienia w wybranych paostwach 
Afryki na podstawie wykresu  

 omawia gospodarkę w strefie Sahelu 
 omawia cechy gospodarki krajów 
Afryki na podstawie analizy danych 
statystycznych  

 przedstawia nowoczesne działy 
gospodarki Afryki 

 omawia rozwój i znaczenie usług  
w Afryce 

 omawia przyczyny niedożywienia 
ludności w Etiopii 

 opisuje zmiany w poziomie 
niedożywienia ludności Etiopii 

 wymienia obiekty w Kenii wpisane na 
listę dziedzictwa UNESCO  

 opisuje walory kulturowe Kenii na 
podstawie wybranych źródeł 
informacji  

Uczeo: 
 omawia związek budowy 
geologicznej Afryki z powstawaniem 
rowów tektonicznych 

 wyjaśnia cyrkulację powietrza w 
strefie międzyzwrotnikowej 

 omawia przyczyny procesu 
pustynnienia w strefie Sahelu 

 omawia typy rolnictwa w Afryce 
 przedstawia czynniki ograniczające 
rozwój gospodarki w Afryce 

 omawia skutki niedożywienia 
ludności  
w Etiopii 

 omawia bariery ograniczające rozwój 
turystyki w Afryce 

 omawia walory przyrodnicze Kenii 
wpływające na rozwój turystyki 

Uczeo: 

 wyjaśnia istnienie strefowości 
klimatyczno-roślinno-glebowej  
w Afryce 

 wyjaśnia związki między 
warunkami przyrodniczymi a 
możliwościami gospodarowania w 
strefie Sahelu 

 ocenia skutki stosowania rolnictwa 
żarowo-odłogowego i 
plantacyjnego  
w Afryce Zachodniej 

 przedstawia rolę chioskich 
inwestycji na kontynencie 
afrykaoskim 

 przedstawia sposoby walki z 
głodem ludności Afryki na 
przykładzie Etiopii 

 określa związki między warunkami 
przyrodniczymi i kulturowymi  
a rozwojem turystyki na 
przykładzie Kenii 

 przedstawia argumenty 
pomagające przełamywad 
stereotypy na temat Afryki 

III. Ameryka Północna i Ameryka Południowa 

Uczeo: 
 określa położenie geograficzne Ameryki 
 wymienia nazwy mórz i oceanów 
oblewających Amerykę Północną  
i Amerykę Południową 

 wymienia największe rzeki Ameryki  
i wskazuje je na mapie  

 wyjaśnia znaczenie terminów: tornado, 
cyklon tropikalny 

 wskazuje na mapie Aleję Tornad 

Uczeo:  
 wymienia nazwy paostw leżących  
w Ameryce Północnej i Ameryce 
Południowej 

 podaje główne cechy ukształtowania 
powierzchni Ameryki 

 wymienia strefy klimatyczne Ameryki 
 omawia przyczyny powstawania tornad i 
cyklonów tropikalnych 

 podaje główne rejony występowania 

Uczeo: 
• charakteryzuje budowę geologiczną 
Ameryki 

• omawia czynniki klimatyczne 
wpływające na klimat Ameryki 

• porównuje strefy klimatyczne ze 
strefami roślinnymi w Ameryce 

• charakteryzuje wody powierzchniowe 
Ameryki na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

Uczeo: 
 wykazuje związek ukształtowania 

powierzchni z budową geologiczną  
w Ameryce 

 omawia związek stref klimatycznych 
ze strefami roślinnymi w Ameryce 

 przedstawia skutki występowania 
tornad i cyklonów tropikalnych  
w Ameryce 

 omawia ekologiczne następstwa 

Uczeo: 
 ustala prawidłowości w 

ukształtowaniu powierzchni 
Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej na 
podstawie map tematycznych  

 przedstawia sposoby ochrony 
przed nadchodzącym cyklonem na 
podstawie wybranych źródeł 
informacji  
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 wymienia nazwy wybranych cyklonów 
tropikalnych w XXI wieku 

 określa położenie geograficzne 
Amazonii 

 omawia florę i faunę lasów 
równikowych 

 podaje liczbę ludności Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej  
na podstawie wykresu  

 wymienia główne odmiany człowieka 
zamieszkujące Amerykę 

 wyjaśnia znaczenie terminów: 
urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, 
aglomeracja, megalopolis 

 wymienia obszary słabo i gęsto 
zaludnione w Ameryce Północnej  
i Ameryce Południowej i wskazuje je na 
mapie 

 wymienia największe miasta  
i aglomeracje Ameryki Północnej  
i Ameryki Południowej i wskazuje  
na mapie 

 przedstawia położenie geograficzne 
Kanady na podstawie mapy 
ogólnogeograficznej  

 wymienia główne uprawy na terenie 
Kanady  

 wskazuje zasięg występowania 
głównych upraw w Kanadzie na mapie 
gospodarczej  

 określa położenie geograficzne Stanów 
Zjednoczonych 

 wyjaśnia znaczenie terminów: produkt 
światowy brutto, technopolia 

 wymienia główne działy przemysłu  
w Stanach Zjednoczonych 

 wymienia rodzaje usług 
wyspecjalizowanych w Stanach 
Zjednoczonych 

cyklonów tropikalnych i kierunki ich 
przemieszczania się 

 podaje cechy środowiska geograficznego 
Amazonii 

 omawia cechy klimatu Amazonii 
 podaje przyczyny zróżnicowania 
etnicznego i kulturowego Ameryki 

 przedstawia czynniki wpływające na 
rozmieszczenie ludności w Ameryce 
Północnej i Ameryce Południowej 

 analizuje liczbę ludności miejskiej  
w ogólnej liczbie ludności paostw 
Ameryki na podstawie mapy 
tematycznej  

 przedstawia cechy położenia 
geograficznego Kanady na podstawie 
mapy ogólnogeograficznej  

 omawia ukształtowanie powierzchni 
Kanady 

 przedstawia czynniki wpływające na 
klimat Kanady 

 omawia strukturę użytkowania ziemi  
w Kanadzie na podstawie wykresu  

 opisuje cechy położenia geograficznego 
Stanów Zjednoczonych 

 wymienia czynniki wpływające na rozwój 
Doliny Krzemowej 

 omawia strukturę użytkowania ziemi  
w Stanach Zjednoczonych na podstawie 
wykresu  

• omawia mechanizm powstawania 
tornad i cyklonów tropikalnych 

• podaje przyczyny wysokich rocznych 
sum opadów atmosferycznych  
w Amazonii 

• opisuje piętrowośd wilgotnych lasów 
równikowych w Amazonii 

• omawia wielkie migracje w historii 
zasiedlania Ameryki 

• omawia zmiany liczby ludności  
w Ameryce na przestrzeni lat  
na podstawie wykresu 

• omawia rozwój miast Ameryki  
na podstawie wybranych źródeł  

• podaje przykłady megalopolis  
w Ameryce i wskazuje je na mapie  

• podaje przyczyny powstawania 
slumsów w wielkich miastach na 
przykładzie Ameryki Południowej 

• przedstawia zasięg występowania 
lasów w Kanadzie na podstawie mapy 
tematycznej  

• przedstawia miejsce Kanady  
w światowym eksporcie wybranych 
płodów rolnych na podstawie 
wykresu  

• omawia znaczenie przemysłu i jego 
kluczowe działy w Stanach 
Zjednoczonych 

• omawia cechy rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych 

wylesiania Amazonii 
• podaje kierunki gospodarczego 

wykorzystania Amazonii 
 przedstawia sytuację rdzennej 

ludności w Ameryce 
 przedstawia negatywne skutki 

urbanizacji w Ameryce 
 określa cechy megalopolis w 

Ameryce Północnej 
 omawia czynniki wpływające na 

przebieg północnej granicy upraw  
i lasów w Kanadzie 

 opisuje cechy gospodarstw 
wielkoobszarowych na terenie 
Kanady 

 charakteryzuje wybrane wskaźniki 
rozwoju gospodarczego Stanów 
Zjednoczonych 

 omawia znaczenie usług 
wyspecjalizowanych w gospodarce 
Stanów Zjednoczonych 

 omawia przyczyny marnowania 
żywności na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych 

 przedstawia działania człowieka 
mające na celu ochronę walorów 
przyrodniczych Amazonii 

 omawia skutki zanikania kultur 
pierwotnych na przykładzie 
Ameryki Północnej i Ameryki 
Południowej 

 opisuje problemy ludności 
mieszkających w slumsach na 
podstawie materiałów źródłowych  

 wykazuje zależnośd między 
ukształtowaniem powierzchni, 
cyrkulacją powietrza, odległością  
od morza, prądami morskimi  
a przebiegiem północnej granicy 
upraw i lasów w Kanadzie  

 omawia cechy charakterystyczne 
gospodarki Kanady z 
uwzględnieniem surowców 
mineralnych, rozwoju przemysłu i 
handlu 

 ocenia wpływ przemysłu 
zaawansowanych technologii na 
rozwój gospodarki Stanów 
Zjednoczonych 

 ocenia rolę Stanów Zjednoczonych  
w gospodarce światowej na 
podstawie analizy danych 
statystycznych  

IV. Australia i Oceania 
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Uczeo: 
 określa położenie geograficzne Australii 

i Oceanii 
 wymienia największe pustynie Australii 

na podstawie mapy  
 wyjaśnia znaczenie terminu basen 

artezyjski 
• wymienia endemity w Australii oraz na 
wyspach Oceanii  

• przedstawia liczbę ludności i gęstośd 
zaludnienia w Australii na podstawie 
mapy tematycznej i analizy danych 
statystycznych  

• wymienia największe miasta Australii 
oraz wskazuje je na mapie 

Uczeo: 
 charakteryzuje środowisko przyrodnicze 
Australii i Oceanii 

 charakteryzuje ukształtowanie 
powierzchni Australii 

 wymienia strefy klimatyczne w Australii 
 charakteryzuje wody powierzchniowe 
Australii 

 omawia czynniki przyrodnicze 
wpływające na rozmieszczenie ludności 
w Australii 

 omawia występowanie surowców 
mineralnych w Australii na podstawie 
mapy tematycznej  

Uczeo: 
 wymienia cechy charakterystyczne 
poszczególnych typów klimatu  
w Australii na podstawie 
klimatogramów  

• omawia strefowośd roślinną w 
Australii na podstawie mapy 
tematycznej  

• omawia bariery utrudniające 
zamieszkanie Australii 

• charakteryzuje rdzennych 
mieszkaoców Australii 

• omawia cechy rolnictwa Australii na 
tle warunków przyrodniczych 

• przedstawia znaczenie turystyki  
w rozwoju gospodarki Australii i 
Oceanii 

Uczeo: 
• wyjaśnia wpływ położenia Australii  

na klimat 
• omawia zasoby wód artezyjskich i ich 
rolę w gospodarce Australii 

• wyjaśnia, dlaczego Australia jest 
atrakcyjna dla imigrantów 

• omawia znaczenie przemysłów 
przetwórczego i zaawansowanych 
technologii w rozwoju Australii 

Uczeo: 
• wykazuje zależnośd między 

klimatem  
a zasobami wód powierzchniowych  
w Australii 

• wykazuje zależnośd pomiędzy 
rozmieszczeniem ludności a 
warunkami naturalnymi 
występującymi w Australii 

• określa główne cechy gospodarki 
Australii na tle warunków 
przyrodniczych 

V. Obszary okołobiegunowe 

Uczeo: 
 określa położenie geograficzne 

obszarów okołobiegunowych 
 wyjaśnia znaczenie terminów: góra 

lodowa, pak lodowy, lądolód, lodowce 
szelfowe, nunataki 

 wymienia gatunki roślin i zwierząt  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wymienia surowce mineralne  
na obszarach Arktyki i Antarktyki 

 wskazuje na mapie Antarktydy 
położenie polskiej stacji badawczej 
Henryka Arctowskiego 

Uczeo: 
 wymienia cechy środowiska 

przyrodniczego obszarów 
okołobiegunowych 

 charakteryzuje klimat Arktyki  
i Antarktyki 

 wymienia zagrożenia środowiska 
naturalnego obszarów polarnych 

Uczeo: 
• opisuje zjawisko dnia polarnego i 

nocy polarnej na obszarach 
okołobiegunowych 

• charakteryzuje ludy zamieszkujące 
Arktykę oraz warunki ich życia 

• opisuje warunki życia w polarnej 
stacji badawczej 

Uczeo: 
• porównuje środowisko przyrodnicze 

Arktyki i Antarktyki  
• wyjaśnia, dlaczego Antarktyda jest 

największą pustynią lodową 
• prezentuje osiągnięcia polskich 

badaczy obszarów 
okołobiegunowych 

• wyjaśnia status prawny Antarktydy 

Uczeo: 
• omawia zmiany w środowisku 

przyrodniczym obszarów 
polarnych 

• charakteryzuje cele oraz zakres 
badao prowadzonych w Arktyce  
i w Antarktyce na podstawie na 
podstawie dostępnych źródeł  

• omawia wkład Polaków w badania 
obszarów polarnych na podstawie 
dostępnych źródeł  
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Chemia 

 

Klasa VII 

 
Ocena niedostateczna –  uczeń nie opanował wiadomości koniecznych. Z pomocą nauczyciela nie nadrobił braków w podstawowych umiejętnościach.  
Ocena celująca - uczeń opanował treści dopełniające oraz posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania dla danej klasy. Potrafi selekcjonować i 
hierarchizować wiadomości oraz z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Pod okiem nauczyciela prowadzi też własne prace 
badawcze. 

 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Dział 1. Świat substancji 

Uczeń: 

 podaje przykłady obecności chemii 

w swoim życiu; 

 wymienia podstawowe narzędzia 

pracy chemika; 

 zna i stosuje zasady bezpiecznej 

pracy w pracowni chemicznej; 

 dzieli substancje na stałe, ciekłe 

i gazowe; 

 wskazuje przykłady substancji 

stałych, ciekłych i gazowych w swoim 

otoczeniu; 

 wymienia podstawowe właściwości 

substancji; 

 zna wzór na gęstość substancji; 

 zna podział substancji na metale 

i niemetale; 

 wskazuje przedmioty wykonane 

z metali; 

Uczeń: 
 wymienia gałęzie przemysłu 

związane z chemią; 
 podaje przykłady produktów 

wytwarzanych przez zakłady 
przemysłowe związane z chemią; 

 czyta ze zrozumieniem tekst 
popularnonaukowy na temat 
wybranych faktów z historii i rozwoju 
chemii; 

 rozpoznaje i nazywa podstawowy 
sprzęt i naczynia laboratoryjne; 

 wie, w jakim celu stosuje się 
oznaczenia na etykietach opakowań 
odczynników chemicznych i 
środków czystości stosowanych 
w gospodarstwie domowym; 

 bada właściwości substancji; 
 opisuje zmiany stanów skupienia 

Uczeń: 

 wskazuje zawody, w wykonywaniu 

których niezbędna jest znajomość 

zagadnień chemicznych; 

 wyszukuje w dostępnych źródłach 

informacje na temat historii i rozwoju 

chemii na przestrzeni dziejów; 

 potrafi udzielić pierwszej pomocy 

w pracowni chemicznej; 

 określa zastosowanie podstawowego 

sprzętu laboratoryjnego; 

 rozpoznaje znaki 

ostrzegawcze(piktogramy) stosowane 

przy oznakowaniu substancji 

niebezpiecznych; 

 identyfikuje substancje na podstawie 

przeprowadzonych badań; 

 bada właściwości wybranych metali(w 

tym przewodzenie ciepła i prądu 

Uczeń: 

 przedstawia zarys historii rozwoju 

chemii; 

 wskazuje chemię wśród innych nauk 

przyrodniczych; 

 wskazuje związki chemii z innymi 

dziedzinami nauki; 

 bezbłędnie posługuje się 

podstawowym sprzętem 

laboratoryjnym; 

 wyjaśnia, na podstawie budowy 

wewnętrznej substancji, dlaczego 

ciała stałe mają na ogół największą 

gęstość, a gazy najmniejszą; 

 wskazuje na związek zastosowania 

substancji z jej właściwościami; 

 wyjaśnia rolę metali w rozwoju 

cywilizacji i gospodarce człowieka; 

 tłumaczy, dlaczego metale stapia się 
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Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

 wymienia czynniki powodujące 

niszczenie metali; 

 podaje przykłady niemetali; 

 podaje właściwości wybranych 

niemetali; 

 sporządza mieszaniny substancji; 

 podaje przykłady mieszanin znanych 

z życia codziennego; 

 wymienia przykładowe metody 

rozdzielania mieszanin; 

 zna pojęcie reakcji chemicznej; 

 podaje objawy reakcji chemicznej; 

 dzieli poznane substancje na proste 

i złożone. 

materii; 
 korzysta z danych zawartych 

w tabelach(odczytuje gęstość oraz 
wartości temperatury wrzenia 
i temperatury topnienia substancji); 

 zna jednostki gęstości; 
 podstawia dane do wzoru na 

gęstość; 
 odróżnia metale od innych 

substancji i wymienia ich 
właściwości; 

 odczytuje dane tabelaryczne, 
dotyczące wartości temperatury 
wrzenia i temperatury topnienia 
metali; 

 wie, co to są stopy metali; 
 podaje zastosowanie wybranych 

metali i ich stopów; 
 wymienia sposoby zabezpieczania 

metali przed korozją; 
 omawia zastosowania wybranych 

niemetali; 
 wie, w jakich stanach skupienia nie 

metale występują w przyrodzie; 
 sporządza mieszaniny jednorodne 

i niejednorodne; 
 wskazuje przykłady mieszanin 

jednorodnych i niejednorodnych; 
 opisuje cechy mieszanin 

jednorodnych i niejednorodnych; 
 odróżnia substancję od mieszaniny; 
 wie, co to jest: dekantacja, sączenie 

i krystalizacja; 

elektrycznego); 

 przeprowadza obliczenia 

z wykorzystaniem pojęć: masa, 

gęstość, objętość; 

 interpretuje informacje z tabel 

chemicznych dotyczące właściwości 

metali; 

 zna skład wybranych stopów metali; 

 podaje definicję korozji; 

 wyjaśnia różnice we właściwościach 

metali i niemetali; 

 planuje i przeprowadza proste 

doświadczenia rozdzielania mieszanin 

jednorodnych i niejednorodnych; 

 montuje zestaw do sączenia; 

 wyjaśnia, na czym polega metoda 

destylacji; 

 wskazuje w podanych przykładach 

reakcję chemiczną i zjawisko 

fizyczne; 

 wyjaśnia, czym jest związek 

chemiczny; 

 wykazuje różnice między mieszaniną, 

a związkiem chemicznym. 

ze sobą; 

 bada właściwości innych (niż 

podanych na lekcji) metali oraz 

wyciąga prawidłowe wnioski na 

podstawie obserwacji z badań; 

 wykazuje szkodliwe działanie 

substancji zawierających chlor na 

rośliny; 

 wyjaśnia pojęcia: sublimacja 

i resublimacja na przykładzie jodu; 

 porównuje właściwości stopu 

(mieszaniny metali) z właściwościami 

jego składników; 

 opisuje rysunek przedstawiający 

aparaturę do destylacji; 

 wskazuje różnice między 

właściwościami substancji, 

a następnie stosuje je do rozdzielania 

mieszanin; 

 projektuje proste zestawy 

doświadczalne do rozdzielania 

wskazanych mieszanin; 

 sporządza kilku składnikowe 

mieszaniny, a następnie rozdziela je 

poznanymi metodami; 

 przeprowadza w obecności 

nauczyciela reakcję żelaza z siarką; 

 przeprowadza rekcję termicznego 

rozkładu cukru i na podstawie 

produktów rozkładu cukru określa typ 

reakcji chemicznej; 

 formułuje poprawne wnioski na 

podstawie obserwacji. 
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 wykazuje na dowolnym przykładzie 
różnice między zjawiskiem 
fizycznym, a reakcją chemiczną; 

 przedstawia podane przemiany 
w schematycznej formie zapisu 
równania reakcji chemicznej; 

 wskazuje substraty i produkty 
reakcji; 

 podaje przykłady przemian 
chemicznych znanych z życia 
codziennego. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 samodzielnie szuka w literaturze naukowej i czasopismach chemicznych informacji na temat historii i rozwoju chemii, a także na temat substancji i ich przemian; 

 posługuje się pojęciem gęstości substancji w zadaniach problemowych; 

 zna skład i zastosowanie innych, niż poznanych na lekcji, stopów (np. stopu Wooda); 

 przeprowadza chromatografię bibułową oraz wskazuje jej zastosowanie; 

 tłumaczy, na czym polega zjawisko alotropii i podaje jej przykłady; 

 samodzielnie podejmuje działania zmierzające do rozszerzenia swoich wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach chemii; 

 przeprowadza badania właściwości i identyfikuje substancje na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań;  

 sporządza mieszaniny różnych substancji oraz samodzielnie je rozdziela; 

 prezentuje wyniki swoich badań w formie wystąpienia, referatu lub za pomocą multimediów (np. w formie prezentacji multimedialnej). 

Dział 2. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych 

Uczeń: 

 definiuje pierwiastek chemiczny; 

 wie, że symbole pierwiastków 

chemicznych mogą być jedno- lub 

dwuliterowe; 

 wie, że w symbolu dwuliterowym 

pierwsza litera jest wielka, a druga – 

mała; 

Uczeń: 

 przyporządkowuje nazwom 

pierwiastków chemicznych ich 

symbole i odwrotnie; 

 tłumaczy, na czym polega zjawisko 

dyfuzji; 

 podaje dowody ziarnistości materii; 

 definiuje pierwiastek chemiczny jako 

Uczeń: 

 wymienia pierwiastki chemiczne 

znane w starożytności; 

 podaje kilka przykładów pochodzenia 

nazw pierwiastków chemicznych; 

 odróżnia modele przedstawiające 

drobiny różnych pierwiastków 

chemicznych; 

Uczeń: 

 podaje, jakie znaczenie miało pojęcie 

pierwiastka w starożytności; 

 tłumaczy, w jaki sposób tworzy się 

symbole pierwiastków chemicznych; 

 planuje i przeprowadza 

doświadczenia potwierdzające dyfuzję 

zachodzącą w ciałach o różnych 
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 wie, że substancje są zbudowane 

z atomów; 

 definiuje atom; 

 wie, na czym polega dyfuzja; 

 zna pojęcia: proton, neutron, elektron, 

elektron walencyjny, konfiguracja 

elektronowa; 

 kojarzy nazwisko Mendelejewa 

z układem okresowym pierwiastków 

chemicznych; 

 zna treść prawa okresowości; 

 wie, że pionowe kolumny w układzie 

okresowym pierwiastków 

chemicznych to grupy, a poziome 

rzędy to okresy; 

 posługuje się układem okresowym 

pierwiastków chemicznych w celu 

odczytania symboli pierwiastków i ich 

charakteru chemicznego; 

 wie, co to są izotopy; 

 wymienia przykłady izotopów; 

 wymienia przykłady zastosowań 

izotopów; 

 odczytuje z układu okresowego 

pierwiastków chemicznych 

podstawowe informacje niezbędne do 

określenia budowy atomu: numer 

grupy i numer okresu oraz liczbę 

atomową i liczbę masową. 

zbiór prawie jednakowych atomów; 

 podaje symbole, masy i ładunki 

protonów, neutronów i elektronów; 

 wie, co to jest powłoka elektronowa; 

 oblicza liczby protonów, elektronów 

i neutronów znajdujących się 

w atomach danego pierwiastka 

chemicznego, korzystając z liczby 

atomowej i masowej; określa 

rozmieszczenie elektronów 

w poszczególnych powłokach 

elektronowych i wskazuje elektrony 

walencyjne; 

 wie, jaki był wkład D. Mendelejewa 

w prace nad uporządkowaniem 

pierwiastków chemicznych; 

 rozumie prawo okresowości; 

 wskazuje w układzie okresowym 

pierwiastków chemicznych grupy 

i okresy; 

 porządkuje podane pierwiastki 

chemiczne według wzrastającej liczby 

atomowej; 

 wyszukuje w dostępnych mu źródłach 

informacje o właściwościach 

i aktywności chemicznej podanych 

pierwiastków; 

 wyjaśnia, co to są izotopy; 

 nazywa i zapisuje symbolicznie 

izotopy pierwiastków chemicznych; 

 omawia wpływ promieniowania 

jądrowego na organizmy; 

 określa na podstawie położenia 

 wyjaśnia budowę wewnętrzną atomu, 

wskazując miejsce protonów, 

neutronów i elektronów; 

 rysuje uproszczone modele atomów 

wybranych pierwiastków 

chemicznych; 

 wie, jak tworzy się nazwy grup; 

 wskazuje w układzie okresowym 

pierwiastków chemicznych miejsce 

metali i niemetali; 

 tłumaczy, dlaczego masa atomowa 

pierwiastka chemicznego ma wartość 

ułamkową; 

 oblicza liczbę neutronów w podanych 

izotopach pierwiastków chemicznych; 

 wskazuje zagrożenia wynikające ze 

stosowania izotopów 

promieniotwórczych; 

 wskazuje położenie pierwiastka 

w układzie okresowym pierwiastków 

chemicznych na podstawie budowy 

jego atomu. 

stanach skupienia; 

 zna historię rozwoju pojęcia: atom; 

 tłumaczy, dlaczego wprowadzono 

jednostkę masy atomowej u; 

 wyjaśnia, jakie znaczenie mają 

elektrony walencyjne; 

 omawia, jak zmienia się aktywność 

metali i niemetali w grupach 

i okresach; 

 projektuje i buduje modele jąder 

atomowych izotopów; 

 oblicza średnią masę atomową 

pierwiastka chemicznego na 

podstawie mas atomowych 

poszczególnych izotopów i ich 

zawartości procentowej; 

 tłumaczy, dlaczego pierwiastki 

chemiczne znajdujące się w tej samej 

grupie mają podobne właściwości; 

 tłumaczy, dlaczego gazy szlachetne 

są pierwiastkami mało aktywnymi 

chemicznie. 
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w układzie okresowym budowę atomu 

danego pierwiastka i jego charakter 

chemiczny. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 zna ciekawe historie związane z pochodzeniem lub tworzeniem nazw pierwiastków chemicznych; 

 przedstawia rozwój pojęcia: atom i założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej; 

 przedstawia inne, niż poznane na lekcji, sposoby porządkowania pierwiastków chemicznych;  

 śledzi w literaturze naukowej osiągnięcia w dziedzinie badań nad atomem i pierwiastkami promieniotwórczymi; 

 bezbłędnie oblicza masę atomową ze składu izotopowego pierwiastka chemicznego; 

 oblicza skład procentowy izotopów pierwiastka chemicznego; 

 zna budowę atomów pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych większych od 20; 

 uzasadnia, dlaczego lantanowce i aktynowce umieszcza się najczęściej pod główną częścią tablicy;  

 bierze udział w dyskusji na temat wad i zalet energetyki jądrowej. 

Dział 3. Łączenie się atomów 

Uczeń: 

 zapisuje w sposób symboliczny 

aniony i kationy; 

 wie, na czym polega wiązanie jonowe, 

a na czym wiązanie atomowe 

(kowalencyjne); 

 odczytuje wartościowość pierwiastka 

z układu okresowego pierwiastków 

chemicznych; 

 nazywa tlenki zapisane za pomocą 

wzoru sumarycznego; 

 odczytuje masy atomowe 

pierwiastków z układu okresowego 

pierwiastków chemicznych; 

 zna trzy typy reakcji chemicznych: 

łączenie (syntezę), rozkład (analizę) 

i wymianę; 

Uczeń: 

 rozróżnia typy wiązań przedstawione 

w sposób modelowy na rysunku; 

 rysuje modele wiązań jonowych 

i atomowych (kowalencyjnych) na 

prostych przykładach; 

 rozumie pojęcia oktetu i dubletu 

elektronowego; 

 wyjaśnia sens pojęcia 

elektroujemność; 

 wyjaśnia sens pojęcia: 

wartościowość; 

 oblicza liczby atomów 

poszczególnych pierwiastków na 

podstawie zapisów typu: 3 H2O; 

 definiuje i oblicza masę cząsteczkową 

pierwiastków i związków 

Uczeń: 

 tłumaczy mechanizm tworzenia jonów 

i wiązania jonowego; 

 wyjaśnia mechanizm tworzenia się 

wiązania atomowego 

(kowalencyjnego); 

 podaje przykład chlorowodoru i wody 

jako cząsteczki z wiązaniem 

atomowym (kowalencyjnym) 

spolaryzowanym; 

 przewiduje, jaki typ wiązania utworzą 

przykładowe pierwiastki (na 

podstawie ich położenia w układzie 

okresowym); 

 określa wartościowość pierwiastka na 

podstawie wzoru jego tlenku; 

 ustala wzory sumaryczne 

Uczeń: 

 wyjaśnia, od czego zależy trwałość 

konfiguracji elektronowej; 

 modeluje schematy powstawania 

wiązań: atomowych 

(kowalencyjnych),atomowych 

spolaryzowanych (kowalencyjnych 

spolaryzowanych) i jonowych; 

 oblicza różnicę w elektroujemności 

przykładowych pierwiastków w celu 

określenia typu wiązań, które utworzą 

atomy tych pierwiastków; 

 oblicza wartościowość pierwiastków 

chemicznych w tlenkach; 

 wykonuje obliczenia liczby atomów 

i ustala rodzaj atomów na podstawie 

znajomości masy cząsteczkowej; 
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 podaje po jednym przykładzie reakcji 

łączenia (syntezy), rozkładu (analizy) 

i wymiany; 

 zna treść prawa zachowania masy; 

 zna treść prawa stałości składu. 

chemicznych; 

 wyjaśnia, na czym polega reakcja 

łączenia (syntezy), rozkładu (analizy) 

i wymiany; 

 podaje po kilka przykładów reakcji 

łączenia (syntezy), rozkładu (analizy) 

i wymiany; 

 zapisuje przemiany chemiczne 

w formie równań reakcji chemicznych; 

 dobiera współczynniki 

stechiometryczne w równaniach 

reakcji chemicznych; 

 wykonuje bardzo proste obliczenia 

oparte na prawie zachowania masy; 

 wykonuje bardzo proste obliczenia 

opartena stałości składu. 

i strukturalne tlenków niemetali oraz 

wzory sumaryczne tlenków metali na 

podstawie wartościowości 

pierwiastków; 

 podaje sens stosowania jednostki 

masy atomowej; 

 układa równania reakcji zapisanych 

słownie; 

 układa równania reakcji chemicznych 

przedstawionych w zapisach 

modelowych; 

 uzupełnia podane równania reakcji 

chemicznych; 

 wykonuje proste obliczenia oparte na 

prawach zachowania masy i stałości 

składu w zadaniach; 

 rozumie znaczenie obu praw 

w codziennym życiu i 

procesachprzemysłowych. 

 układa równania reakcji chemicznych 

przedstawionych w formie prostych 

chemografów; 

 rozumie istotę przemian chemicznych 

w ujęciu teorii atomistyczno-

cząsteczkowej; 

 analizuje reakcję żelaza z tlenem (lub 

inną przemianę) w zamkniętym 

naczyniu z kontrolą zmiany masy. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 tłumaczy, dlaczego konfiguracja elektronowa helowców stanowi stabilny układ elektronów; 

 samodzielnie analizuje charakter wiązań w podanych przykładach cząsteczek związków chemicznych (na podstawie danych uzyskanych z tablicy elektroujemności); 

 rozwiązuje złożone chemografy: ustala, jakie substancje kryją się pod wskazanymi oznaczeniami, zapisuje równania reakcji;  

 w podanym zbiorze substancji dobiera substraty do produktów, a następnie zapisuje równania reakcji, określając ich typ;  

 interpretuje równania reakcji chemicznych pod względem ilościowym; 

 wykonuje obliczenia stechiometryczne uwzględniające poznane w trakcie realizacji działu pojęcia i prawa. 

Dział 4. Gazy i ich mieszaniny 

Uczeń: 

 przedstawia dowody na istnienie 

powietrza; 

 wie, z jakich substancji składa się 

Uczeń: 

 bada skład oraz podstawowe 

właściwości powietrza; 

 tłumaczy, dlaczego bez tlenu nie 

Uczeń: 

 oblicza objętość poszczególnych 

składników powietrza 

w pomieszczeniu o podanych 

Uczeń: 

 oblicza, na ile czasu wystarczy tlenu 

osobom znajdującym się 

w pomieszczeniu(przy założeniu, że 
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powietrze; 

 opisuje na schemacie obieg tlenu 

w przyrodzie; 

 definiuje tlenek; 

 podaje, jakie są zastosowania tlenu; 

 wyjaśnia znaczenie azotu dla 

organizmów; 

 podaje podstawowe zastosowania 

azotu; 

 odczytuje z układu okresowego 

nazwy pierwiastków należących do 

18. grupy; 

 zna wzór sumaryczny i strukturalny 

tlenku węgla(IV) [dwutlenku węgla]; 

 wymienia podstawowe zastosowania 

tlenku węgla(IV); 

 wie, co to jest czad; 

 omawia podstawowe właściwości 

wodoru; 

 wymienia zastosowania wodoru; 

 wymienia źródła zanieczyszczeń 

powietrza; 

 wyjaśnia skutki zanieczyszczeń 

powietrzadla przyrody i człowieka. 

byłoby życia na Ziemi; 

 wskazuje źródła pochodzenia ozonu 

oraz określa jego znaczenie dla 

organizmów; 

 wyjaśnia rolę katalizatora w reakcjach 

chemicznych; 

 podaje podstawowe zastosowania 

praktyczne kilku wybranych tlenków; 

 proponuje spalanie jako sposób 

otrzymywania tlenków; 

 ustala nazwy tlenków na podstawie 

wzorów; 

 ustala wzory sumaryczne tlenków na 

podstawie nazwy; 

 oblicza masę cząsteczkową 

wybranych tlenków; 

 uzupełnia współczynniki 

stechiometryczne w równaniach 

reakcji otrzymywania tlenków metodą 

utleniania pierwiastków; 

 omawia właściwości azotu: 

 wyjaśnia znaczenie azotu dla 

organizmów; 

 wymienia źródła tlenku węgla(IV); 

 wyjaśnia znaczenie tlenku węgla(IV) 

dla organizmów; 

 przeprowadza identyfikację tlenku 

węgla(IV) przy użyciu wody 

wapiennej; 

 pisze wzór tlenku węgla(II), zna jego 

właściwości; 

 wie, jaka właściwość tlenku węgla(IV) 

zadecydowała o jego zastosowaniu; 

wymiarach; 

 rozumie, dlaczego zmienia się 

naturalny skład powietrza; 

 określa na podstawie obserwacji 

zebranego gazu jego podstawowe 

właściwości (stan skupienia, barwę, 

zapach, rozpuszczalność w wodzie); 

 otrzymuje tlenki w wyniku spalania, 

np. tlenek węgla(IV); 

 ustala wzory tlenków na podstawie 

modeli i odwrotnie; 

 zapisuje równania reakcji 

otrzymywania kilku tlenków; 

 odróżnia na podstawie opisu 

słownego reakcję egzotermiczną od 

reakcji endotermicznej; 

 tłumaczy, na czym polega obieg azotu 

w przyrodzie; 

 omawia właściwości i zastosowanie 

gazów szlachetnych; 

 tłumaczy na schemacie obieg tlenku 

węgla(IV) w przyrodzie; 

 przeprowadza i opisuje 

doświadczenie otrzymywania tlenku 

węgla(IV)w szkolnych warunkach 

laboratoryjnych; 

 bada doświadczalnie właściwości 

fizyczne tlenku węgla(IV); 

 wyjaśnia przyczyny powstawania 

tlenku węgla(II) i tłumaczy zagrożenia 

wynikające z jego właściwości; 

 uzasadnia konieczność wyposażenia 

pojazdów i budynków użyteczności 

jest to pomieszczenie hermetyczne 

i jest mu znane zużycie tlenu na 

godzinę); 

 konstruuje proste przyrządy do 

badania następujących zjawisk 

atmosferycznych i właściwości 

powietrza: wykrywanie powietrza 

w „pustym” naczyniu, badanie składu 

powietrza, badanie udziału powietrza 

w paleniu się świecy; 

 otrzymuje pod nadzorem nauczyciela 

tlen podczas reakcji termicznego 

rozkładu manganianu(VII) potasu; 

 wie, kiedy reakcję łączenia się tlenu 

z innymi pierwiastkami nazywa się 

spalaniem; 

 przedstawia podział tlenków na tlenki 

metali i tlenki niemetali oraz podaje 

przykłady takich tlenków; 

 oblicza liczbę elektronów w ostatniej 

powłoce helowców i tłumaczy 

właściwości gazów szlachetnych; 

 wyjaśnia, dlaczego wzrost zawartości 

tlenku węgla(IV) w atmosferze jest  

niekorzystny; 

 uzasadnia, przedstawiając 

odpowiednie obliczenia, kiedy istnieje 

zagrożenie zdrowia i życia ludzi 

przebywających w niewietrzonych 

pomieszczeniach; 

 wyjaśnia, jak może dojść do wybuchu 

mieszanin wybuchowych, jakie są 

jego skutki i jak przed 
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 omawia właściwości wodoru; 

 bezpiecznie obchodzi się 

z substancjamii mieszaninami 

wybuchowymi; 

 podaje, jakie właściwości 

wodoruzdecydowały o jego 

zastosowaniu; 

 podaje przyczyny i skutki smogu; 

 wyjaśnia powstawanie 

efektucieplarnianego i konsekwencje 

jegowzrostu na życie mieszkańców 

Ziemi; 

 wymienia przyczyny i skutki 

dziuryozonowej. 

publicznej w gaśnice pianowe lub 

proszkowe; 

 otrzymuje wodór w reakcji octu 

z wiórkami magnezowymi; 

 opisuje doświadczenie, za pomocą 

którego można zbadać właściwości 

wybuchowe mieszaniny wodoru 

i powietrza; 

 pisze równania wodoru z wybranymi 

metalami i niemetalami, nazywa 

otrzymane produkty; 

 podaje znaczenie warstwy ozonowej 

dla życia na Ziemi; 

 sprawdza eksperymentalnie, jaki jest 

wpływ zanieczyszczeń gazowych na 

rozwój roślin; 

 bada stopień zapylenia powietrza 

w swojej okolicy. 

wybuchemmożna się zabezpieczyć; 

 porównuje gęstość wodoru 

z gęstościąpowietrza; 

 przeprowadza 

doświadczenieudowadniające, że 

dwutlenek węgla jestgazem 

cieplarnianym; 

 proponuje działania mające nacelu 

ochronę powietrza 

przedzanieczyszczeniami. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 wie, kto po raz pierwszy i w jaki sposób skroplił powietrze; 

 rozumie proces skraplania powietrza i jego składników; 

 zna szersze zastosowania tlenu cząsteczkowego i ozonu; 

 zna i charakteryzuje właściwości większości znanych tlenków; 

 charakteryzuje kilka nadtlenków; 

 doświadczalnie sprawdza wpływ nawożenia azotowego na wzrost i rozwój roślin; 

 rozumie naturę biochemiczną cyklu azotu w przyrodzie; 

 rozumie i opisuje proces fotosyntezy; 

 podejmuje się zorganizowania akcji o charakterze ekologicznym. 

Dział 5. Woda i roztwory wodne 
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Uczeń: 

 wymienia rodzaje wód; 

 wie, jaką funkcję pełni woda 

w budowie organizmów; 

 podaje przykłady roztworów i zawiesin 

spotykanych w życiu codziennym; 

 wymienia czynniki przyśpieszające 

rozpuszczanie ciał stałych; 

 wie, co to jest stężenie procentowe 

roztworu; 

 zna wzór na stężenie procentowe 

roztworu; 

 wskazuje znane z życia codziennego 

przykłady roztworów o określonych 

stężeniach procentowych; 

 wie, co to jest rozcieńczanie roztworu; 

 wie, co to jest zatężanie roztworu; 

 podaje źródła zanieczyszczeń wody; 

 zna podstawowe skutki 

zanieczyszczeń wód. 

Uczeń: 

 tłumaczy obieg wody w przyrodzie; 

 tłumaczy znaczenie wody 

w funkcjonowaniu organizmów; 

 wyjaśnia znaczenie wody 

w gospodarce człowieka; 

 podaje, na czym polega proces 

rozpuszczania się substancji 

w wodzie; 

 bada rozpuszczanie się substancji 

stałych i ciekłych w wodzie; 

 bada szybkość rozpuszczania się 

substancji w wodzie; 

 podaje różnicę między roztworem 

nasyconym i nienasyconym; 

 przygotowuje roztwór nasycony; 

 podaje, na czym polega różnica 

między roztworem rozcieńczonym 

a stężonym; 

 potrafi stosować wzór na stężenie 

procentowe roztworu do prostych 

obliczeń; 

 przygotowuje roztwory o określonym 

stężeniu procentowym; 

 wie, na czym polega rozcieńczanie  

roztworu; 

 podaje sposoby zatężania roztworów; 

 tłumaczy, w jaki sposób można 

poznać, że woda jest 

zanieczyszczona. 

Uczeń: 

 wyjaśnia, jakie znaczenie dla przyrody 

ma nietypowa gęstość wody; 

 wykrywa wodę w produktach 

pochodzenia roślinnego i w niektórych 

minerałach; 

 tłumaczy, jaki wpływ ma polarna 

budowa wody na rozpuszczanie 

substancji stałych; 

 wskazuje różnice we właściwościach 

roztworów i zawiesin; 

 wyjaśnia, na czym polega różnica 

między roztworem właściwym 

a koloidem; 

 tłumaczy, co to jest rozpuszczalność 

substancji; 

 odczytuje wartość rozpuszczalności 

substancji z wykresu 

rozpuszczalności; 

 oblicza stężenie procentowe roztworu, 

znając masę substancji 

rozpuszczonej i rozpuszczalnika (lub 

roztworu); 

 oblicza masę substancji 

rozpuszczonej w określonej masie 

roztworu o znanym stężeniu 

procentowym; 

 oblicza masę rozpuszczalnika 

potrzebną do przygotowania roztworu 

o określonym stężeniu procentowym; 

 omawia zagrożenia środowiska 

przyrodniczego spowodowane 

skażeniem wód; 

Uczeń: 

 uzasadnia potrzebę oszczędnego 

gospodarowania wodą i proponuje 

sposoby jej oszczędzania; 

 oblicza procentową zawartość wody 

w produktach spożywczych na 

podstawie badań przeprowadzonych 

samodzielnie; 

 wyjaśnia, co to jest emulsja; 

 otrzymuje emulsję i podaje przykłady 

emulsji spotykanych w życiu 

codziennym; 

 wyjaśnia, co to jest koloid; 

 podaje przykłady koloidów 

spotykanych w życiu codziennym; 

 korzystając z wykresu 

rozpuszczalności, oblicza 

rozpuszczalność substancji         

w określonej masie wody; 

 wyjaśnia, od czego zależy 

rozpuszczalność gazów w wodzie; 

 omawia znaczenie rozpuszczania się 

gazów w wodzie dla organizmów; 

 oblicza stężenie procentowe roztworu, 

znając masę lub objętość i gęstość 

substancji rozpuszczonej i masę 

rozpuszczalnika (lub roztworu); 

 oblicza masę lub objętość substancji 

rozpuszczonej w określonej masie lub 

objętości roztworu o znanym stężeniu 

procentowym; 

 oblicza objętość rozpuszczalnika 

(o znanej gęstości) potrzebną do 
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Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

 omawia sposoby zapobiegania 

zanieczyszczeniom wód. 

przygotowania roztworu określonym 

stężeniu procentowym; 

 wyjaśnia, jak działa oczyszczalnia 

ścieków; 

 tłumaczy, w jaki sposób uzdatnia się 

wodę. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 wyjaśnia, co to jest mgła i piana; 

 tłumaczy efekt Tyndalla; 

 prezentuje swoje poglądy na temat ekologii wód w Polsce i na świecie; 

 stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych. 
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Klasa VIII 

Dział 6. Wodorotlenki a zasady 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Uczeń: 

 definiuje wskaźnik; 

 wyjaśnia pojęcie: 

wodorotlenek; 

 wskazuje metale aktywne 

i mniej aktywne; 

 wymienia dwie metody 

otrzymywania wodorotlenków; 

 stosuje zasady bezpiecznego 

obchodzenia się ze stężonymi 

zasadami (ługami); 

 wymienia przykłady 

zastosowania wodorotlenków 

sodu, potasu, magnezu 

i wapnia; 

 definiuje zasadę na podstawie 

dysocjacji elektrolitycznej. 

Uczeń:  

 wymienia rodzaje wskaźników;  

 podaje przykłady tlenków metali reagujących 

z wodą;  

 pisze ogólny wzór wodorotlenku oraz wzory 

wodorotlenków wybranych metali;  

 nazywa wodorotlenki na podstawie wzoru;  

 pisze równania reakcji tlenków metali z wodą;  

 pisze równania reakcji metali z wodą;  

 podaje zasady bezpiecznego obchodzenia 

się z aktywnymi metalami i zachowuje 

ostrożność w pracy z nimi;  

 opisuje właściwości wodorotlenków sodu, 

potasu, wapnia;  

 tłumaczy dysocjację elektrolityczną zasad;  

 definiuje elektrolity i nieelektrolity;  

 tłumaczy, czym różni się wodorotlenek od 

zasady.  

Uczeń:  

 sprawdza doświadczalnie działanie wody na 

tlenki metali;  

 zna zabarwienie wskaźników w wodzie 

i zasadach;  

 sprawdza doświadczalnie działanie wody na 

metale;  

 bada właściwości wybranych wodorotlenków;  

 interpretuje przewodzenie prądu elektrycznego 

przez zasady;  

 pisze równania dysocjacji elektrolitycznej 

przykładowych zasad;  

 pisze ogólne równanie dysocjacji 

elektrolitycznej zasad;  

 na podstawie tabeli rozpuszczalności 

wodorotlenków wskazuje wodorotlenki dobrze 

rozpuszczalne, słabo rozpuszczalne i trudno 

rozpuszczalne w wodzie. 

Uczeń:  

 przedstawia za pomocą 

modeli przebieg reakcji 

tlenków metali z wodą;  

 potrafi zidentyfikować 

produkty reakcji 

aktywnych metali 

z wodą;  

 tłumaczy, w jakich 

postaciach można 

spotkać wodorotlenek 

wapnia i jakie ma on 

zastosowanie;  

 przedstawia za pomocą 

modeli przebieg 

dysocjacji 

elektrolitycznej 

przykładowych zasad.  

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń:  

 zna kilka wskaźników służących do identyfikacji wodorotlenków;  

 wie, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków metali wraz ze wzrostem liczby atomowej metalu;  

 zna pojęcie alkaliów;  

 rozwiązuje zadania problemowe związane z tematyką wodorotlenków i zasad. 
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Dział 7. Kwasy 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Uczeń: 

 podaje przykłady tlenków 

niemetali reagujących z wodą;  

 zna wzory sumaryczne trzech 

poznanych kwasów;  

 podaje definicje kwasów jako 

związków chemicznych 

zbudowanych z atomu (atomów) 

wodoru i reszty kwasowej;  

 podaje przykłady kwasów 

beztlenowych: chlorowodorowego 

i siarkowodorowego;  

 zapisuje wzory sumaryczne 

poznanych kwasów beztlenowych;  

 zna nazwę zwyczajową kwasu 

chlorowodorowego;  

 zna zagrożenia wynikające 

z właściwości niektórych kwasów;  

 wymienia właściwości wybranych 

kwasów;  

 podaje przykłady zastosowań 

wybranych kwasów;  

 wie, co to jest skala pH;  

 rozumie pojęcie: kwaśne opady;  

 wymienia skutki kwaśnych 

opadów.  

Uczeń: 

 definiuje kwasy jako produkty 

reakcji tlenków kwasowych 

z wodą;  

 nazywa kwasy tlenowe na 

podstawie ich wzoru;  

 zapisuje równania reakcji 

otrzymywania dowolnych kwasów 

tlenowych w reakcji odpowiednich 

tlenków kwasowych z wodą;  

 wskazuje we wzorze kwasu resztę 

kwasową oraz ustala jej 

wartościowość;  

 zapisuje wzory strukturalne 

poznanych kwasów;  

 zapisuje wzory sumaryczne 

i strukturalne kwasów 

beztlenowych oraz podaje nazwy 

tych kwasów;  

 zapisuje równania otrzymywania 

kwasów beztlenowych;  

 wymienia właściwości wybranych 

kwasów;  

 wyjaśnia zasady bezpiecznej 

pracy z kwasami, zwłaszcza 

stężonymi;  

 zachowuje ostrożność w pracy 

z kwasami;  

 zapisuje równania dysocjacji 

elektroli-tycznej poznanych 

kwasów;  

Uczeń: 

 zapisuje równania reakcji otrzymywania 

kwasów (siarkowego(IV), siarkowego(VI), 

fosforowego(V), azotowego(V) 

i węglowego) w reakcji odpowiednich 

tlenków kwasowych z wodą;  

 podaje, jakie barwy przyjmują wskaźniki 

w roztworach kwasów;  

 rysuje modele cząsteczek poznanych 

kwasów (lub wykonuje ich modele 

przestrzenne);  

 ustala wzory kwasów (sumaryczne 

i strukturalne) na podstawie ich modeli;  

 zna trujące właściwości chlorowodoru, 

siarkowodoru i otrzymanych (w wyniku ich 

rozpuszczenia w wodzie) kwasów;  

 sprawdza doświadczalnie zachowanie się 

wskaźników w rozcieńczonym roztworze 

kwasu solnego;  

 zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy 

z kwasami: solnym i siarkowodorowym;  

 bada pod kontrolą nauczyciela niektóre 

właściwości wybranego kwasu;  

 bada działanie kwasu solnego na żelazo, 

cynk i magnez;  

 bada przewodzenie prądu elektrycznego 

przez roztwory wybranych kwasów;  

 wymienia nazwy zwyczajowe kilku 

kwasów organicznych, które można 

znaleźć w kuchni i w domowej apteczce;  

 bada zachowanie się wskaźników 

Uczeń: 

 przeprowadza pod kontrolą 

nauczyciela reakcje wody z tlenkami 

kwasowymi: tlenkiem siarki(IV), 

tlenkiem fosforu(V), tlenkiem 

węgla(IV); 

 oblicza na podstawie wzoru 

sumarycznego kwasu wartościowość 

niemetalu, od którego kwas bierze 

nazwę; 

 tworzy modele kwasów 

beztlenowych; 

 wyjaśnia metody otrzymywania 

kwasów beztlenowych; 

 układa wzory kwasów z podanych 

jonów; 

 przedstawia za pomocą modeli 

przebieg dysocjacji elektrolitycznej 

wybranego kwasu; 

 opisuje wspólne właściwości 

poznanych kwasów; 

 rozumie podział kwasów na kwasy 

nieorganiczne (mineralne) i kwasy 

organiczne; 

 wyjaśnia, co oznacza pojęcie: odczyn 

roztworu; 

 tłumaczy sens i zastosowanie skali 

pH; 

 przygotowuje raport z badań odczynu 

opadów w swojej okolicy; 

 proponuje działania zmierzające do 
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Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

 definiuje kwas na podstawie 

dysocjacji elektrolitycznej;  

 wskazuje kwasy obecne 

w produktach spożywczych 

i środkach czystości w swoim 

domu;  

 wie, jakie wartości pH oznaczają, 

że rozwór ma odczyn kwasowy, 

obojętny lub zasadowy;  

 wyjaśnia pochodzenie kwaśnych 

opadów;  

 wie, w jaki sposób można 

zapobiegać kwaśnym opadom;  

 bada odczyn opadów w swojej 

okolicy.  

w roztworach kwasów ze swojego 

otoczenia;  

 bada odczyn (lub określa pH) różnych 

substancji stosowanych w życiu 

codziennym;  

 omawia, czym różnią się od siebie formy 

kwaśnych opadów: sucha i mokra;  

 bada oddziaływanie kwaśnych opadów na 

rośliny.  

ograniczenia kwaśnych opadów. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 zna kilka wskaźników służących do identyfikacji kwasów;  

 zna wzory i nazwy innych kwasów tlenowych i beztlenowych niż poznanych na lekcjach;  

 wie, jakie są właściwości tych kwasów;  

 zna zastosowanie większości kwasów mineralnych;  

 przedstawia metody przemysłowe otrzymywania poznanych kwasów;  

 proponuje doświadczenie mające na celu opracowanie własnej skali odczynu roztworu;  

 stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych. 

 



Dział 8. Sole 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Uczeń: 

 definiuje sól;  

 podaje budowę soli;  

 wie, jak tworzy się nazwy soli;  

 wie, co to jest reakcja zobojętniania;  

 wie, że produktem reakcji kwasu 

z zasadą jest sól;  

 podaje definicję dysocjacji 

elektrolitycznej;  

 wie, że istnieją sole dobrze, słabo 

i trudno rozpuszczalne w wodzie;  

 podaje przykłady soli obecnych 

i przydatnych w codziennym życiu 

(w kuchni i łazience);  

 wie, w jakim celu stosuje się sole 

jako nawozy mineralne;  

 zna główny składnik skał 

wapiennych.  

Uczeń: 

 przeprowadza pod nadzorem 

nauczyciela reakcję zobojętniania 

kwasu z zasadą w obecności 

wskaźnika;  

 pisze równania reakcji otrzymywania 

soli w reakcji kwasów z zasadami;  

 podaje nazwę soli, znając jej wzór;  

 pisze równania reakcji kwasu 

z metalem;  

 pisze równania reakcji metalu 

z niemetalem;  

 wie, jak przebiega dysocjacja 

elektrolityczna soli;  

 podaje nazwy jonów powstałych w 

wyniku dysocjacji elektrolitycznej soli;  

 pisze w formie cząsteczkowej 

równania reakcji otrzymywania soli 

wybranymi metodami;  

 sprawdza doświadczalnie, czy sole 

są rozpuszczalne w wodzie;  

 korzysta z tabeli rozpuszczalności 

soli i wskazuje sole dobrze, słabo 

i trudno rozpuszczalne w wodzie;  

 pisze w formie cząsteczkowej 

równania reakcji soli z kwasami oraz 

soli z zasadami;  

 podaje nazwy soli obecnych w 

organizmie człowieka;  

 podaje wzory i nazwy soli obecnych 

i przydatnych w życiu codziennym;  

 rozumie pojęcia: gips i gips palony.  

Uczeń: 

 pisze równania reakcji tlenków 

zasadowych z kwasami;  

 pisze równania reakcji tlenków 

kwasowych z zasadami;  

 pisze równania reakcji tlenków 

kwasowych z tlenkami zasadowymi;  

 ustala wzór soli na podstawie nazwy 

i odwrotnie;  

 przeprowadza w obecności 

nauczyciela reakcje tlenków 

zasadowych z kwasami, tlenków 

kwasowych z zasadami oraz tlenków 

kwasowych z tlenkami zasadowymi;  

 przeprowadza w obecności 

nauczyciela reakcje metali 

z kwasami;  

 bada, czy wodne roztwory soli 

przewodzą prąd elektryczny;  

 pisze równania dysocjacji 

elektrolitycznej soli;  

 pisze w sposób jonowy i jonowy 

skrócony oraz odczytuje równania 

reakcji otrzymywania soli wybranymi 

metodami;  

 ustala na podstawie tabeli 

rozpuszczalności wzory i nazwy soli 

dobrze, słabo i trudno 

rozpuszczalnych w wodzie;  

 przeprowadza reakcję strącania;  

 pisze równania reakcji strącania 

w formie cząstkowej i jonowej;  

 podaje wzory i właściwości wapna 

palonego i gaszonego;  

 podaje wzór i właściwości gipsu 

i gipsu palonego;  

Uczeń: 

 planuje doświadczalne otrzymywanie 

soli z wybranych substratów;  

 przewiduje wynik doświadczenia;  

 zapisuje ogólny wzór soli;  

 przewiduje wyniki doświadczeń 

(reakcje tlenku zasadowego 

z kwasem, tlenku kwasowego 

z zasadą, tlenku kwasowego 

z tlenkiem zasadowym);  

 weryfikuje założone hipotezy 

otrzymania soli wybraną metodą;  

 interpretuje równania dysocjacji 

elektrolitycznej soli;  

 interpretuje równania reakcji 

otrzymywania soli wybranymi 

metodami zapisane w formie 

cząsteczkowej, jonowej i jonowej 

w sposób skrócony;  

 omawia przebieg reakcji strącania;  

 doświadczalnie strąca sól z roztworu 

wodnego, dobierając odpowiednie 

substraty;  

 wyjaśnia, w jakich warunkach 

zachodzi reakcja soli z zasadami 

i soli z kwasami;  

 tłumaczy, na czym polega reakcja 

kwasów z węglanami i identyfikuje 

produkt tej reakcji;  

 tłumaczy rolę mikro- 

i makroelementów;  

 wyjaśnia rolę nawozów mineralnych;  

 wyjaśnia różnicę w procesie 

twardnienia zaprawy wapiennej 

i gipsowej;  

 podaje skutki nadużywania nawozów 
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 doświadczalnie wykrywa węglany 

w produktach pochodzenia 

zwierzęcego (muszlach i kościach);  

 omawia rolę soli w organizmach;  

 podaje przykłady zastosowania soli 

do wytwarzania produktów 

codziennego użytku.  

mineralnych. 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących soli, nie tylko tych wskazanych przez nauczyciela;  

 stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych.  

 formułuje problemy i dokonuje analizy/syntezy nowych zjawisk dotyczących soli;  

 zna nazwy potoczne kilku soli;  

 podaje właściwości poznanych soli;  

 zna pojęcia: katoda i anoda; wie, na czym polega elektroliza oraz reakcje elektrodowe;  

 rozumie, na czym polega powlekanie galwaniczne. 
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Dział 9. Węglowodory 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Uczeń: 

 rozumie pojęcia: chemia 

nieorganiczna, chemia organiczna;  

 wie, w jakich postaciach występuje 

węgiel w przyrodzie;  

 pisze wzory sumaryczne, zna 

nazwy czterech początkowych 

węglowodorów nasyconych;  

 zna pojęcie: szereg homologiczny;  

 zna ogólny wzór alkanów;  

 wie, jakie niebezpieczeństwo 

stwarza brak wystarczającej ilości 

powietrza podczas spalania 

węglowodorów nasyconych;  

 wskazuje źródło występowania 

etenu w przyrodzie;  

 pisze wzór sumaryczny etenu;  

 zna zastosowanie etenu;  

 pisze ogólny wzór alkenów i zna 

zasady ich nazewnictwa;  

 podaje przykłady przedmiotów 

wykonanych z polietylenu;  

 pisze ogólny wzór alkinów i zna 

zasady ich nazewnictwa;  

 pisze wzór sumaryczny etynu 

(acetylenu);  

 zna zastosowanie acetylenu;  

 wskazuje źródła występowania 

węglowodorów w przyrodzie. 

Uczeń: 

 wymienia odmiany pierwiastkowe 

węgla;  

 wyjaśnia, które związki chemiczne 

nazywa się związkami organicznymi;  

 pisze wzory strukturalne 

i półstrukturalne dziesięciu 

początkowych węglowodorów 

nasyconych;  

 wyjaśnia pojęcie: szereg 

homologiczny;  

 tłumaczy, jakie niebezpieczeństwo 

stwarza brak wystarczającej ilości 

powietrza podczas spalania 

węglowodorów nasyconych;  

 opisuje właściwości fizyczne etenu;  

 podaje przykłady przedmiotów 

wykonanych z tworzyw sztucznych;  

 bada właściwości chemiczne etenu;  

 opisuje właściwości fizyczne 

acetylenu;  

 zna pochodzenie ropy naftowej 

i gazu ziemnego;  

 wyjaśnia zasady obchodzenia się 

z cieczami łatwopalnymi;  

 zna właściwości i zastosowanie 

przynajmniej trzech produktów 

przerobu ropy naftowej.  

Uczeń: 

 podaje przykład doświadczenia 

wykazującego obecność węgla 

w związkach organicznych;  

 pisze równania reakcji spalania 

węglowodorów nasyconych przy 

pełnym i ograniczonym dostępie 

tlenu;  

 buduje model cząsteczki i pisze wzór 

sumaryczny i strukturalny etenu;  

 pisze równania reakcji spalania 

alkenów oraz reakcji przyłączania 

wodoru i bromu;  

 wyjaśnia, na czym polega reakcja 

polimeryzacji;  

 uzasadnia potrzebę 

zagospodarowania odpadów tworzyw 

sztucznych;  

 buduje model cząsteczki oraz pisze 

wzór sumaryczny i strukturalny etynu;  

 opisuje metodę otrzymywania 

acetylenu z karbidu;  

 pisze równania reakcji spalania 

alkinów oraz reakcji przyłączania 

wodoru i bromu;  

 zna właściwości gazu ziemnego 

i ropy naftowej;  

 wyjaśnia, na czym polega destylacja 

frakcjonowana ropy naftowej;  

 opisuje właściwości i zastosowanie 

produktów przerobu ropy naftowej.  

Uczeń: 

 tłumaczy, dlaczego węgiel tworzy 

dużo związków chemicznych;  

 wyjaśnia, w jaki sposób właściwości 

fizyczne alkanów zależą od liczby 

atomów węgla w ich cząsteczkach;  

 bada właściwości chemiczne 

alkanów;  

 uzasadnia nazwę: węglowodory 

nasycone;  

 podaje przykład doświadczenia, 

w którym można w warunkach 

laboratoryjnych otrzymać etylen;  

 wykazuje różnice we właściwościach 

węglowodorów nasyconych 

i nienasyconych;  

 zapisuje przebieg reakcji 

polimeryzacji na przykładzie 

tworzenia się polietylenu;  

 omawia znaczenie tworzyw 

sztucznych dla gospodarki człowieka;  

 bada właściwości chemiczne etynu;  

 wskazuje podobieństwa we 

właściwościach alkenów i alkinów;  

 wyjaśnia rolę ropy naftowej i gazu 

ziemnego we współczesnym świecie;  

 wyjaśnia, na czym polega proces 

krakingu i uzasadnia jego celowość. 
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Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 wie, co to oznacza, że atom węgla jest tetraedryczny;  

 wie, co to są cykloalkany i węglowodory aromatyczne;  

 rozumie i wyjaśnia pojęcie izomerii;  

 zna inne polimery, np. polipropylen;  

 zna wzory sumaryczne i nazwy alkanów o liczbie atomów węgla 11–15;  

 stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych.  
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Dział 10. Pochodne węglowodorów 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Uczeń: 

 definiuje alkohol i podaje ogólny 

wzór alkoholi monohydroksylowych;  

 wymienia właściwości alkoholu 

metylowego i alkoholu etylowego;  

 zapisuje wzór grupy karboksylowej;  

 wymienia właściwości kwasów 

tłuszczowych;  

 wie, że sole kwasów tłuszczowych 

to mydła;  

 definiuje ester jako produkt reakcji 

kwasu z alkoholem;  

 zna wzór grupy aminowej;  

 wie, co to są aminy i aminokwasy. 

Uczeń: 

 pisze wzory sumaryczne 

i strukturalne alkoholi o krótkich 

łańcuchach;  

 wyjaśnia pojęcia: grupa 

karboksylowa i kwas karboksylowy;  

 pisze wzory, omawia właściwości 

kwasu octowego i kwasu 

mrówkowego;  

 podaje przykłady nasyconych 

i nienasyconych kwasów 

tłuszczowych oraz pisze ich wzory;  

 prawidłowo nazywa sole kwasów 

karboksylowych;  

 wie, co to jest twardość wody;  

 wie, jaką grupę funkcyjną mają estry;  

 zna budowę cząsteczki aminy (na 

przykładzie metyloaminy);  

 opisuje budowę cząsteczki 

aminokwasu.  

Uczeń: 

 wyjaśnia pojęcie: grupa funkcyjna;  

 omawia właściwości alkoholu 

metylowego i alkoholu etylowego;  

 pisze równania reakcji spalania 

alkoholi;  

 omawia działanie alkoholu 

metylowego i alkoholu etylowego;  

 omawia właściwości kwasu octowego 

i kwasu mrówkowego;  

 pisze równania reakcji spalania 

i równania dysocjacji elektrolitycznej 

kwasów: mrówkowego i octowego;  

 pisze równania reakcji spalania 

kwasów tłuszczowych;  

 wyjaśnia, czym różnią się tłuszczowe 

kwasy nasycone od nienasyconych;  

 pisze równania reakcji kwasu 

oleinowego z wodorem i z bromem;  

 pisze równanie reakcji otrzymywania 

stearynianu sodu;  

 omawia zastosowanie soli kwasów 

karboksylowych;  

 wskazuje występowanie estrów;  

 pisze wzory, równania reakcji 

otrzymywania i stosuje poprawne 

nazewnictwo estrów;  

 omawia właściwości fizyczne estrów;  

 wymienia przykłady zastosowania 

estrów;  

 opisuje właściwości: metyloaminy 

i glicyny.  

Uczeń: 

 wyjaśnia proces fermentacji 

alkoholowej;  

 podaje przykłady alkoholi 

polihydroksylowych – glicerolu oraz 

glikolu etylenowego;  

 pisze wzory sumaryczne 

i strukturalne alkoholi 

polihydroksylowych;  

 omawia właściwości fizyczne alkoholi 

polihydroksylowych i podaje 

przykłady ich zastosowania;  

 bada właściwości rozcieńczonego 

roztworu kwasu octowego;  

 pisze w formie cząsteczkowej 

równania reakcji kwasów 

karboksylowych (mrówkowego 

i octowego) z metalami, tlenkami 

metali i z zasadami;  

 wyprowadza ogólny wzór kwasów 

karboksylowych;  

 bada właściwości kwasów 

tłuszczowych;  

 omawia warunki reakcji kwasów 

tłuszczowych z wodorotlenkami 

i pisze równania tych reakcji;  

 omawia przyczyny i skutki twardości 

wody;  

 opisuje doświadczenie otrzymywania 

estrów;  

 pisze równania reakcji hydrolizy 

estrów;  

 doświadczalnie bada właściwości 
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Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

glicyny;  

 wyjaśnia, w jaki sposób obecność 

grup funkcyjnych wpływa na 

właściwości związków;  

 wyjaśnia, na czym polega wiązanie 

peptydowe.  

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 zna wzory i nazwy wybranych fluorowcopochodnych;  

 zna izomery alkoholi;  

 zna wzory innych kwasów, np. wzór kwasu szczawiowego;  

 pisze wzory i równania reakcji otrzymywania dowolnych estrów (w tym wosków i tłuszczów);  

 podaje przykłady peptydów występujących w przyrodzie;  

 stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych. 
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Dział 11. Substancje o znaczeniu biologicznym 

 

Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

Uczeń: 

 definiuje tłuszcze;  

 podaje przykłady występowania 

tłuszczów w przyrodzie;  

 wie, że aminokwasy są 

podstawowymi jednostkami 

budulcowymi białek;  

 podaje skład pierwiastkowy białek;  

 wie, że białko można wykryć za 

pomocą reakcji 

charakterystycznych 

(rozpoznawczych);  

 omawia pochodzenie włókien 

białkowych i ich zastosowanie;  

 zna wzór glukozy;  

 wyjaśnia, z jakich surowców 

roślinnych otrzymuje się sacharozę;  

 zna wzór sumaryczny skrobi;  

 zna wzór celulozy;  

 wymienia właściwości celulozy;  

 wymienia rośliny będące źródłem 

pozyskiwania włókien 

celulozowych;  

 wskazuje zastosowania włókien 

celulozowych.  

Uczeń: 

 omawia pochodzenie tłuszczów i ich 

właściwości fizyczne;  

 odróżnia tłuszcze roślinne od 

zwierzęcych oraz stałe od ciekłych;  

 wie, jak odróżnić tłuszcz od oleju 

mineralnego;  

 omawia rolę białek w budowaniu 

organizmów;  

 omawia właściwości fizyczne białek;  

 omawia reakcję ksantoproteinową 

i biuretową jako reakcje 

charakterystyczne dla białek;  

 omawia wady i zalety włókien 

białkowych;  

 pisze równanie reakcji otrzymywania 

glukozy w procesie fotosyntezy;  

 wyjaśnia pojęcia: cukier 

i węglowodany;  

 pisze wzór sumaryczny sacharozy;  

 omawia występowanie i rolę skrobi 

w organizmach roślinnych;  

 pisze wzór sumaryczny skrobi 

i celulozy;  

 omawia rolę celulozy w organizmach 

roślinnych;  

 wyjaśnia budowę cząsteczki celulozy;  

 omawia wady i zalety włókien 

celulozowych.  

Uczeń: 

 pisze wzór cząsteczki tłuszczu 

i omawia jego budowę;  

 wyjaśnia, na czym polega próba 

akroleinowa;  

 tłumaczy pojęcie: reakcja 

charakterystyczna (rozpoznawcza);  

 wyjaśnia rolę tłuszczów w żywieniu;  

 wyjaśnia rolę aminokwasów w 

budowaniu białka;  

 wyjaśnia pojęcia: koagulacja 

i denaturacja białka;  

 bada właściwości glukozy;  

 pisze równanie reakcji spalania 

glukozy i omawia znaczenie tego 

procesu w życiu organizmów;  

 wyjaśnia różnice między glukozą 

a fruktozą;  

 bada właściwości sacharozy;  

 pisze równanie hydrolizy sacharozy 

i omawia znaczenie tej reakcji dla 

organizmów;  

 omawia rolę błonnika w odżywianiu;  

 wymienia zastosowania celulozy;  

 tłumaczy wady i zalety włókien na 

podstawie ich składu chemicznego.  

Uczeń: 

 wykazuje doświadczalnie 

nienasycony charakter oleju 

roślinnego;  

 tłumaczy proces utwardzania 

tłuszczów;  

 doświadczalnie sprawdza skład 

pierwiastkowy białek i wyjaśnia 

przemiany, jakim ulega spożyte 

białko w organizmach;  

 bada działanie temperatury i różnych 

substancji na białka;  

 wykrywa białko w produktach 

spożywczych, stosując reakcje 

charakterystyczne;  

 wykrywa glukozę w owocach 

i warzywach, stosując reakcję 

charakterystyczną (rozpoznawczą) –

 próbę Trommera;  

 bada właściwości skrobi oraz 

przeprowadza reakcję 

charakterystyczną (rozpoznawczą) 

skrobi;  

 proponuje doświadczenie 

pozwalające zbadać właściwości 

celulozy;  

 porównuje właściwości skrobi 

i celulozy;  

 identyfikuje włókna celulozowe 

i białkowe;  

 wyjaśnia potrzebę oszczędnego 
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Wymagania na ocenę 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 

gospodarowania papierem.  

Przykłady wymagań nadobowiązkowych 

Uczeń: 

 zna inne reakcje charakterystyczne dla glukozy, np. próbę Tollensa;  

 potrafi wyjaśnić, co to jest struktura pierwszorzędowa, drugorzędowa (trzeciorzędowa) białek;  

 zna przykłady włókien sztucznych, wie, jaką mają budowę;  

 wymienia sposoby konserwowania żywności i podaje przykłady środków konserwujących żywność;  

 analizuje etykiety artykułów spożywczych i wskazuje zawarte w nich dodatki (np. barwniki, przeciwutleniacze, środki, konserwujące i in.). 

 

Fizyka 

 

Klasa VII 
 

Zasady ogólne: 

1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe – na stopień dostateczny i bardzo łatwe – na stopień dopuszczający); niektóre 

czynności ucznia mogą być wspomagane przez nauczyciela (np. wykonywanie doświadczeń, rozwiązywanie problemów, przy czym na stopień dostateczny uczeń wykonuje je 

pod kierunkiem nauczyciela, na stopień dopuszczający – przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów).  

2. Czynności wymagane na poziomach wymagań wyższych niż poziom podstawowy uczeń powinien wykonać samodzielnie (na stopień dobry – niekiedy może jeszcze korzystać 

z niewielkiego wsparcia nauczyciela).  

3. W przypadku wymagań na stopnie wyższe niż dostateczny uczeń wykonuje zadania dodatkowe (na stopień dobry – umiarkowanie trudne; na stopień bardzo dobry – trudne).  

4. Wymagania umożliwiające uzyskanie stopnia celującego obejmują wymagania na stopień bardzo dobry, a ponadto wykraczające poza obowiązujący program nauczania (uczeń 

jest twórczy, rozwiązuje zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny, potrafi dokonać syntezy wiedzy i na tej podstawie sformułować hipotezy badawcze i zaproponować 

sposób ich weryfikacji, samodzielnie prowadzi badania o charakterze naukowym, z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł, poszukuje 

zastosowań wiedzy w praktyce, dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych).  

Wymagania ogólne – uczeń: 

 wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości, 

 rozwiązuje problemy z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, 

 planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników, 

 posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych. 

 

Ponadto uczeń: 

 sprawnie komunikuje się, 
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 sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki, 

 poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

 potrafi pracować w zespole.  

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)  

SymbolemR oznaczono treści spoza podstawy programowej 

Stopieo dopuszczający Stopieo dostateczny Stopieo dobry Stopieo bardzo dobry 

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ 

Uczeo: 

 określa, czym zajmuje się fizyka 

 wymienia podstawowe metody badao stosowane 

w fizyce 

 rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja  

 oraz podaje odpowiednie przykłady 

 przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, 

godzina) 

 wybiera właściwe przyrządy pomiarowe (np. 

do pomiaru długości, czasu) 

 oblicza wartośd średnią wyników pomiaru (np. 

długości, czasu) 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe 

 przestrzega zasad bezpieczeostwa podczas 

wykonywania obserwacji, pomiarów 

i doświadczeo 

 wymienia i rozróżnia rodzaje oddziaływao 

(elektrostatyczne, grawitacyjne, magnetyczne, 

mechaniczne) oraz podaje przykłady oddziaływao  

 podaje przykłady skutków oddziaływao w życiu 

codziennym 

 posługuje się pojęciem siły jako miarą 

oddziaływao 

 wykonuje doświadczenie (badanie rozciągania 

gumki lub sprężyny), korzystając z jego opisu 

 posługuje się jednostką siły; wskazuje siłomierz 

jako przyrząd służący do pomiaru siły 

Uczeo: 

 podaje przykłady powiązao fizyki z życiem 

codziennym, techniką, medycyną oraz innymi 

dziedzinami wiedzy 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, 

doświadczenie 

 rozróżnia pojęcia: obserwacja, pomiar, 

doświadczenie 

 wyjaśnia, co to są wielkości fizyczne i na czym 

polegają pomiary wielkości fizycznych; rozróżnia 

pojęcia wielkośd fizyczna i jednostka danej 

wielkości 

 charakteryzuje układ jednostek SI 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-) 

 przeprowadza wybrane pomiary i doświadczenia, 

korzystając z ich opisów (np. pomiar długości 

ołówka, czasu staczania się ciała po pochylni) 

 wyjaśnia, dlaczego żaden pomiar nie jest idealnie 

dokładny i co to jest niepewnośd pomiarowa oraz 

uzasadnia, że dokładnośd wyniku pomiaru nie 

może byd większa niż dokładnośd przyrządu 

pomiarowego 

 wyjaśnia, w jakim celu powtarza się pomiar kilka 

razy, a następnie z uzyskanych wyników oblicza 

średnią 

 wyjaśnia, co to są cyfry znaczące 

 zaokrągla wartości wielkości fizycznych 

Uczeo: 

 podaje przykłady wielkości fizycznych wraz z ich 

jednostkami w układzie SI; zapisuje podstawowe 

wielkości fizyczne (posługując się odpowiednimi 

symbolami) wraz z jednostkami (długośd, masa, 

temperatura, czas) 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

pomiaru, np. długości, czasu 

 wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku 

pomiaru lub doświadczenia 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; 

zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką 

oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności  

 wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z dokładności 

pomiaru lub danych 

  Rklasyfikuje podstawowe oddziaływania 

występujące w przyrodzie 

 opisuje różne rodzaje oddziaływao 

 wyjaśnia, na czym polega wzajemnośd 

oddziaływao 

 porównuje siły na podstawie ich wektorów 

 oblicza średnią siłę i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z dokładności 

pomiaru lub danych 

 buduje prosty siłomierz i wyznacza przy jego 

Uczeo: 

 podaje przykłady osiągnięd fizyków cennych 

dla rozwoju cywilizacji (współczesnej techniki 

i technologii) 

 wyznacza niepewnośd pomiarową przy 

pomiarach wielokrotnych 

 przewiduje skutki różnego rodzaju 

oddziaływao 

 podaje przykłady rodzajów i skutków 

oddziaływao (bezpośrednich i na odległośd) 

inne niż poznane na lekcji 

 szacuje niepewnośd pomiarową wyznaczonej 

wartości średniej siły  

 buduje siłomierz według własnego projektu 

i wyznacza przy jego użyciu wartośd siły 

 wyznacza i rysuje siłę równoważącą kilka sił 

działających wzdłuż tej samej prostej 

o różnych zwrotach, określa jej cechy 

 rozwiązuje zadania złożone, nietypowe 

dotyczące treści rozdziału: Pierwsze spotkanie 

z fizyką 
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Stopieo dopuszczający Stopieo dostateczny Stopieo dobry Stopieo bardzo dobry 

 odróżnia wielkości skalarne (liczbowe) 

od wektorowych i podaje odpowiednie przykłady 

 rozpoznaje i nazywa siłę ciężkości 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości i sprężystości 

 rożróżnia siłę wypadkową i siłę równoważącą 

 określa zachowanie się ciała w przypadku 

działania na nie sił równoważących się 

do podanej liczby cyfr znaczących 

 wykazuje na przykładach, że oddziaływania są 

wzajemne 

 wymienia i rozróżnia skutki oddziaływao 

(statyczne i dynamiczne) 

 odróżnia oddziaływania bezpośrednie 

i na odległośd, podaje odpowiednie przykłady tych 

oddziaływao 

 stosuje pojącie siły jako działania skierowanego 

(wektor); wskazuje wartośd, kierunek i zwrot 

wektora siły 

 przedstawia siłę graficznie (rysuje wektor siły) 

 doświadczalnie wyznacza wartośd siły za pomocą 

siłomierza albo wagi analogowej lub cyfrowej 

(mierzy wartośd siły za pomocą siłomierza) 

 zapisuje wynik pomiaru siły wraz z jej jednostką 

oraz z uwzględnieniem informacji o niepewności 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla dwóch sił 

o jednakowych kierunkach 

 opisuje i rysuje siły, które się równoważą 

 określa cechy siły wypadkowej dwóch sił 

działających wzdłuż tej samej prostej i siły 

równoważącej inną siłę 

 podaje przykłady sił wypadkowych 

i równoważących się z życia codziennego 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie różnego rodzaju oddziaływao, 

 badanie cech sił, wyznaczanie średniej siły, 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły 

równoważącej za pomocą siłomierza, 

korzystając z opisów doświadczeo 

 opisuje przebieg przeprowadzonego 

doświadczenia (wyróżnia kluczowe kroki i sposób 

postępowania, wskazuje rolę użytych przyrządów, 

ilustruje wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego problemu  

użyciu wartośd siły, korzystając z opisu 

doświadczenia 

 szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

pomiaru siły 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla kilku sił 

o jednakowych kierunkach; określa jej cechy 

 określa cechy siły wypadkowej kilku (więcej niż 

dwóch) sił działających wzdłuż tej samej prostej 

 rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale typowe 

dotyczące treści rozdziału: Pierwsze spotkanie 

z fizyką  

 selekcjonuje informacje uzyskane z różnych 

źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury 

popularnonaukowej, z internetu  

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstu: Jak mierzono czas i jak mierzy się 

go obecnie lub innego 
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 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

 wyznaczanie siły wypadkowej i siły równoważącej 

za pomocą siłomierza, korzystając z opisów 

doświadczeo 

 opisuje przebieg przeprowadzonego 

doświadczenia (wyróżnia kluczowe kroki i sposób 

postępowania, wskazuje rolę użytych przyrządów, 

ilustruje wyniki) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego problemu 

 rozwiązuje proste zadania dotyczące treści 

rozdziału: Pierwsze spotkanie z fizyką 

II. WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII 

Uczeo: 

 podaje przykłady zjawisk świadczące 

o cząsteczkowej budowie materii  

 posługuje się pojęciem napięcia 

powierzchniowego 

 podaje przykłady występowania napięcia 

powierzchniowego wody 

 określa wpływ detergentu na napięcie 

powierzchniowe wody 

 wymienia czynniki zmniejszające napięcie 

powierzchniowe wody i wskazuje sposoby ich 

wykorzystywania w codziennym życiu człowieka 

 rozróżnia trzy stany skupienia substancji; podaje 

przykłady ciał stałych, cieczy, gazów 

 rozróżnia substancje kruche, sprężyste 

i plastyczne; podaje przykłady ciał plastycznych, 

sprężystych, kruchych 

 posługuje się pojęciem masy oraz jej jednostkami, 

podaje jej jednostkę w układzie SI 

 rozróżnia pojęcia: masa, ciężar ciała 

 posługuje się pojęciem siły ciężkości, podaje wzór 

na ciężar 

Uczeo: 

 podaje podstawowe założenia cząsteczkowej teorii 

budowy materii 

  Rpodaje przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

 posługuje się pojęciem oddziaływao 

międzycząsteczkowych; odróżnia siły spójności 

od sił przylegania, rozpoznaje i opisuje te siły 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady 

zjawisk opisywanych za pomocą oddziaływao 

międzycząsteczkowych (sił spójności i przylegania) 

 wyjaśnia napięcie powierzchniowe jako skutek 

działania sił spójności 

 doświadczalnie demonstruje zjawisko napięcia 

powierzchniowego, korzystając z opisu 

 ilustruje istnienie sił spójności i w tym kontekście 

opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego 

(na wybranym przykładzie) 

 ilustruje działanie sił spójności na przykładzie 

mechanizmu tworzenia się kropli; tłumaczy 

formowanie się kropli w kontekście istnienia sił 

spójności 

Uczeo: 

 posługuje się pojęciem hipotezy 

 wyjaśnia zjawisko zmiany objętości cieczy 

w wyniku mieszania się, opierając się 

na doświadczeniu modelowym 

  Rwyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji 

i od czego zależy jego szybkośd 

  Rwymienia rodzaje menisków; opisuje 

występowanie menisku jako skutek oddziaływao 

międzycząsteczkowych 

  Rna podstawie widocznego menisku danej cieczy 

w cienkiej rurce określa, czy większe są siły 

przylegania czy siły spójności 

 wyjaśnia, że podział na ciała sprężyste, plastyczne 

i kruche jest podziałem nieostrym; posługuje się 

pojęciem twardości minerałów 

 analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał 

stałych, cieczy i gazów; posługuje się pojęciem 

powierzchni swobodnej 

 analizuje różnice gęstości substancji w różnych 

stanach skupienia wynikające z budowy 

mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów 

 Uczeo: 

 uzasadnia kształt spadającej kropli wody 

 projektuje i przeprowadza doświadczenia 

(inne niż opisane w podręczniku) wykazujące 

cząsteczkową budowę materii 

 projektuje i wykonuje doświadczenie 

potwierdzające istnienie napięcia 

powierzchniowego wody 

 projektuje i wykonuje doświadczenia 

wykazujące właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 projektuje doświadczenia związane 

z wyznaczeniem gęstości cieczy oraz ciał 

stałych o regularnych i nieregularnych 

kształtach  

 rozwiązuje nietypowe (złożone) zadania, (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Właściwości i budowa materii 

(z zastosowaniem związku między siłą 

ciężkości, masą i przyspieszeniem 

grawitacyjnym (wzoru na ciężar) oraz związku 

gęstości z masą i objętością) 
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 określa pojęcie gęstości; podaje związek gęstości 

z masą i objętością oraz jednostkę gęstości 

w układzie SI 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu 

odszukania gęstości substancji; porównuje 

gęstości substancji 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe 

 mierzy: długośd, masę, objętośd cieczy; wyznacza 

objętośd dowolnego ciała za pomocą cylindra 

miarowego 

 przeprowadza doświadczenie (badanie zależności 

wskazania siłomierza od masy obciążników), 

korzystając z jego opisu; opisuje wyniki 

i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg przeprowadzonych doświadczeo 

 charakteryzuje ciała sprężyste, plastyczne i kruche; 

posługuje się pojęciem siły sprężystości 

 opisuje budowę mikroskopową ciał stałych, cieczy 

i gazów (strukturę mikroskopową substancji 

w różnych jej fazach) 

 określa i porównuje właściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 analizuje różnice gęstości (ułożenia cząsteczek) 

substancji w różnych stanach skupienia wynikające 

z budowy mikroskopowej ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 stosuje do obliczeo związek między siłą ciężkości, 

masą i przyspieszeniem grawitacyjnym  

 oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności danych 

 posługuje się pojęciem gęstości oraz jej 

jednostkami 

 stosuje do obliczeo związek gęstości z masą 

i objętością 

 wyjaśnia, dlaczego ciała zbudowane z różnych 

substancji mają różną gęstośd 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(mikro-, mili-, centy-, dm-, kilo-, mega-); przelicza 

jednostki: masy, ciężaru, gęstości 

 rozpoznaje zależnośd rosnącą bądź malejącą 

na podstawie danych (wyników doświadczenia); 

rozpoznaje proporcjonalnośd prostą oraz posługuje 

się proporcjonalnością prostą 

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu  

 przeprowadza doświadczenia: 

 wykazanie cząsteczkowej budowy materii, 

 badanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów, 

 wykazanie istnienia oddziaływao 

międzycząsteczkowych, 

 wyznaczanie gęstości substancji, z jakiej 

(analizuje zmiany gęstości przy zmianie stanu 

skupienia, zwłaszcza w przypadku przejścia 

z cieczy w gaz, i wiąże to ze zmianami 

w strukturze mikroskopowej) 

 wyznacza masę ciała za pomocą wagi 

laboratoryjnej; szacuje rząd wielkości 

spodziewanego wyniku  

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie wpływu detergentu na napięcie 

powierzchniowe, 

 badanie, od czego zależy kształt kropli, 

korzystając z opisów doświadczeo i 

przestrzegając zasad bezpieczeostwa; formułuje 

wnioski 

 planuje doświadczenia związane z wyznaczeniem 

gęstości cieczy oraz ciał stałych o regularnych 

i nieregularnych kształtach 

 szacuje wyniki pomiarów; ocenia wyniki 

doświadczeo, porównując wyznaczone gęstości 

z odpowiednimi wartościami tabelarycznymi 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe, dotyczące treści rozdziału: 

Właściwości i budowa materii (z zastosowaniem 

związku między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym (wzoru 

na ciężar) oraz ze związku gęstości z masą 

i objętością) 

 realizuje projekt: Woda – białe bogactwo (lub 

inny związany z treściami rozdziału: 

Właściwości i budowa materii)) 
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wykonany jest przedmiot o kształcie regularnym 

za pomocą wagi i przymiaru lub o nieregularnym 

kształcie za pomocą wagi, cieczy i cylindra 

miarowego oraz wyznaczanie gęstości cieczy za 

pomocą wagi i cylindra miarowego,  

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa; przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski 

 opisuje przebieg doświadczenia; wyróżnia 

kluczowe kroki i sposób postępowania oraz 

wskazuje rolę użytych przyrządów 

 posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; 

zapisuje wynik pomiaru wraz z jego jednostką oraz 

z uwzględnieniem informacji o niepewności 

 rozwiązuje typowe zadania lub problemy dotyczące 

treści rozdziału: Właściwości i budowa materii 

(stosuje związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym oraz korzysta ze 

związku gęstości z masą i objętością) 

III. HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA 

Uczeo: 

 rozpoznaje i nazywa siły ciężkości i nacisku, 

podaje ich przykłady w różnych sytuacjach 

praktycznych (w otaczającej rzeczywistości); 

wskazuje przykłady z życia codziennego 

obrazujące działanie siły nacisku 

 rozróżnia parcie i ciśnienie 

 formułuje prawo Pascala, podaje przykłady jego 

zastosowania  

 wskazuje przykłady występowania siły wyporu 

w otaczającej rzeczywistości i życiu codziennym 

 wymienia cechy siły wyporu, ilustruje graficznie 

siłę wyporu 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie zależności ciśnienia od pola 

Uczeo: 

 posługuje się pojęciem parcia (nacisku) 

 posługuje się pojęciem ciśnienia wraz z jego 

jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciem ciśnienia w cieczach 

i gazach wraz z jego jednostką; posługuje się 

pojęciem ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

 doświadczalnie demonstruje:  

 zależnośd ciśnienia hydrostatycznego 

od wysokości słupa cieczy, 

 istnienie ciśnienia atmosferycznego, 

 prawo Pascala, 

 prawo Archimedesa (na tej podstawie analizuje 

pływanie ciał) 

Uczeo: 

 wymienia nazwy przyrządów służących 

do pomiaru ciśnienia 

 wyjaśnia zależnośd ciśnienia atmosferycznego 

od wysokości nad poziomem morza 

 opisuje znaczenie ciśnienia hydrostatycznego 

i ciśnienia atmosferycznego w przyrodzie 

i w życiu codziennym 

  Ropisuje paradoks hydrostatyczny 

 opisuje doświadczenie Torricellego 

 opisuje zastosowanie prawa Pascala w prasie 

hydraulicznej i hamulcach hydraulicznych 

 wyznacza gęstośd cieczy, korzystając z prawa 

Archimedesa 

 rysuje siły działające na ciało, które pływa 

Uczeo: 

 uzasadnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa 

częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa 

całkowicie w niej zanurzone, korzystając 

z wzorów na siły wyporu i ciężkości oraz 

gęstośd 

 rozwiązuje złożone, nietypowe zadania 

(problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Hydrostatyka i aerostatyka 

(z wykorzystaniem: zależności między 

ciśnieniem, parciem i polem powierzchni, 

związku między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością, 

prawa Pascala, prawa Archimedesa, 

warunków pływania ciał) 
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powierzchni, 

 badanie zależności ciśnienia hydrostatycznego 

od wysokości słupa cieczy, 

 badanie przenoszenia w cieczy działającej 

na nią siły zewnętrznej, 

 badanie warunków pływania ciał,  

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa, formułuje wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mili-

, centy-, kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

 posługuje się prawem Pascala, zgodnie z którym 

zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje 

jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości 

cieczy lub gazu 

 wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady 

zjawisk opisywanych za pomocą praw i zależności 

dotyczących ciśnienia hydrostatycznego 

i atmosferycznego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności 

(centy-, hekto-, kilo-, mega-); przelicza jednostki 

ciśnienia 

 stosuje do obliczeo:  

 związek między parciem a ciśnieniem, 

 związek między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością;  

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z danych  

 analizuje siły działające na ciała zanurzone 

w cieczach lub gazach, posługując się pojęciem siły 

wyporu i prawem Archimedesa  

 oblicza wartośd siły wyporu dla ciał zanurzonych 

w cieczy lub gazie 

 podaje warunki pływania ciał: kiedy ciało tonie, 

kiedy pływa częściowo zanurzone w cieczy i kiedy 

pływa całkowicie zanurzone w cieczy 

 opisuje praktyczne zastosowanie prawa 

Archimedesa i warunków pływania ciał; wskazuje 

przykłady wykorzystywania w otaczającej 

rzeczywistości 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących pływania ciał  

 wyodrębnia z tekstów lub rysunków informacje 

kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź 

problemu  

 przeprowadza doświadczenia: 

w cieczy, tkwi w niej zanurzone lub tonie; 

wyznacza, rysuje i opisuje siłę wypadkową 

 wyjaśnia, kiedy ciało tonie, kiedy pływa 

częściowo zanurzone w cieczy i kiedy pływa 

całkowicie w niej zanurzone na podstawie prawa 

Archimedesa, posługując się pojęciami siły 

ciężkości i gęstości 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

zbadania zależności ciśnienia od siły nacisku 

i pola powierzchni; opisuje jego przebieg 

i formułuje wnioski 

 projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające słusznośd prawa Pascala dla 

cieczy lub gazów, opisuje jego przebieg oraz 

analizuje i ocenia wynik; formułuje komunikat 

o swoim doświadczeniu 

 rozwiązuje typowe zadania obliczeniowe 

z wykorzystaniem warunków pływania ciał; 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z dokładności danych  

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone, ale typowe dotyczące treści rozdziału: 

Hydrostatyka i aerostatyka (z wykorzystaniem: 

zależności między ciśnieniem, parciem i polem 

powierzchni, prawa Pascala, prawa Archimedesa) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących ciśnienia 

hydrostatycznego i atmosferycznego oraz prawa 

Archimedesa, a w szczególności informacjami 

pochodzącymi z analizy tekstu: Podciśnienie, 

nadciśnienie i próżnia 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących 

wykorzystywania prawa Pascala w otaczającej 

rzeczywistości i w życiu codziennym 
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 wyznaczanie siły wyporu, 

 badanie, od czego zależy wartośd siły wyporu 

i wykazanie, że jest ona równa ciężarowi 

wypartej cieczy,  

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa; zapisuje wynik pomiaru 

wraz z jego jednostką oraz z uwzględnieniem 

informacji o niepewności; wyciąga wnioski 

i formułuje prawo Archimedesa  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału:  Hydrostatyka 

i aerostatyka (z wykorzystaniem: zależności 

między ciśnieniem, parciem i polem powierzchni, 

związku między ciśnieniem hydrostatycznym 

a wysokością słupa cieczy i jej gęstością, prawa 

Pascala, prawa Archimedesa, warunków pływania 

ciał) 

IV. KINEMATYKA 

Uczeo: 

 wskazuje przykłady ciał będących w ruchu 

w otaczającej rzeczywistości 

 wyróżnia pojęcia toru i drogi i wykorzystuje je 

do opisu ruchu; podaje jednostkę drogi 

w układzie SI; przelicza jednostki drogi  

 odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu 

krzywoliniowego; podaje przykłady ruchów: 

prostoliniowego i krzywoliniowego 

 nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym 

droga przebyta w jednostkowych przedziałach 

czasu jest stała; podaje przykłady ruchu 

jednostajnego w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu 

prostoliniowego; opisuje ruch jednostajny 

prostoliniowy; podaje jednostkę prędkości 

w układzie SI 

Uczeo: 

 wyjaśnia, na czym polega względnośd ruchu; 

podaje przykłady układów odniesienia 

 opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu 

 oblicza wartośd prędkości i przelicza jej jednostki; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub 

danych 

 wyznacza wartośd prędkości i drogę z wykresów 

zależności prędkości i drogi od czasu dla ruchu 

prostoliniowego odcinkami jednostajnego oraz 

rysuje te wykresy na podstawie podanych 

informacji 

 rozpoznaje na podstawie danych liczbowych lub 

na podstawie wykresu, że w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym droga jest wprost proporcjonalna 

Uczeo: 

 rozróżnia układy odniesienia: jedno-, dwu- 

i trójwymiarowy 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

wyznaczenia prędkości z pomiaru czasu i drogi 

z użyciem przyrządów analogowych lub 

cyfrowych bądź programu do analizy materiałów 

wideo; szacuje rząd wielkości spodziewanego 

wyniku; zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich 

jednostkami oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; opisuje przebieg doświadczenia 

i ocenia jego wyniki 

 sporządza wykresy zależności prędkości i drogi 

od czasu dla ruchu prostoliniowego odcinkami 

jednostajnego na podstawie podanych informacji 

(oznacza wielkości i skale na osiach; zaznacza 

punkty i rysuje wykres; uwzględnia niepewności 

Uczeo: 

 planuje i demonstruje doświadczenie 

związane z badaniem ruchu z użyciem 

przyrządów analogowych lub cyfrowych, 

programu do analizy materiałów wideo; 

opisuje przebieg doświadczenia, analizuje 

i ocenia wyniki 

  Ranalizuje wykres zależności prędkości 

od czasu dla ruchu prostoliniowego 

jednostajnie przyspieszonego z prędkością 

początkową i na tej podstawie wyprowadza 

wzór na obliczanie drogi w tym ruchu 

 rozwiązuje nietypowe, złożone 

zadania(problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Kinematyka (z wykorzystaniem wzorów: 

 i  
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 odczytuje prędkośd i przebytą odległośd 

z wykresów zależności drogi i prędkości od czasu 

 odróżnia ruch niejednostajny (zmienny) od ruchu 

jednostajnego; podaje przykłady ruchu 

niejednostajnego w otaczającej rzeczywistości 

 rozróżnia pojęcia: prędkośd chwilowa i prędkośd 

średnia 

 posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu 

ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; 

podaje jednostkę przyspieszenia w układzie SI 

 odczytuje przyspieszenie i prędkośd z wykresów 

zależności przyspieszenia i prędkości od czasu dla 

ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego; rozpoznaje proporcjonalnośd 

prostą 

 rozpoznaje zależnośd rosnącą na podstawie 

danych z tabeli lub na podstawie wykresu 

zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym 

 identyfikuje rodzaj ruchu na podstawie wykresów 

zależności drogi, prędkości i przyspieszenia 

od czasu; rozpoznaje proporcjonalnośd prostą 

 odczytuje dane z wykresów zależności drogi, 

prędkości i przyspieszenia od czasu dla ruchów 

prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie 

przyspieszonego 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mili-

, centy-, kilo-, mega-) oraz jednostki czasu 

(sekunda, minuta, godzina) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

do czasu oraz posługuje się proporcjonalnością 

prostą 

 nazywa ruchem jednostajnie przyspieszonym 

ruch, w którym wartośd prędkości rośnie 

jednostkowych przedziałach czasu o tę samą 

wartośd, a ruchem jednostajnie opóźnionym – 

ruch, w którym wartośd prędkości maleje 

w jednostkowych przedziałach czasu o tę samą 

wartośd 

 oblicza wartośd przyspieszenia wraz z jednostką; 

przelicza jednostki przyspieszenia  

 wyznacza zmianę prędkości dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie zmiennego 

(przyspieszonego lub opóźnionego); oblicza 

prędkośd koocową w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym 

 stosuje do obliczeo związek przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana 

nastąpiła ( ); wyznacza prędkośd 

koocową  

 analizuje wykresy zależności drogi i prędkości 

od czasu dla ruchu prostoliniowego 

jednostajnego; porównuje ruchy na podstawie 

nachylenia wykresu zależności drogi od czasu 

do osi czasu 

 analizuje wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego; 

porównuje ruchy na podstawie nachylenia 

wykresu prędkości do osi czasu 

 analizuje wykres zależności prędkości od czasu dla 

ruchu prostoliniowego jednostajnie opóźnionego; 

oblicza prędkośd koocową w tym ruchu 

 przeprowadza doświadczenia:  

 wyznaczanie prędkości ruchu pęcherzyka 

powietrza w zamkniętej rurce wypełnionej 

pomiarowe) 

 wyznacza przyspieszenie z wykresów zależności 

prędkości od czasu dla ruchu prostoliniowego 

jednostajnie zmiennego (przyspieszonego lub 

opóźnionego) 

  Ropisuje zależnośd drogi od czasu w ruchu 

jednostajnie przyspieszonym, gdy prędkośd 

początkowa jest równa zero; stosuje tę zależnośd 

do obliczeo 

 analizuje ruch ciała na podstawie filmu 

  Rposługuje się wzorem: , Rwyznacza 

przyspieszenie ciała na podstawie wzoru  

 wyjaśnia, że w ruchu jednostajnie 

przyspieszonym bez prędkości początkowej 

odcinki drogi pokonywane w kolejnych 

sekundach mają się do siebie jak kolejne liczby 

nieparzyste 

 rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem 

wzorów R  i   

 analizuje wykresy zależności Rdrogi od czasu dla 

ruchu prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego bez prędkości początkowej; 

porównuje ruchy na podstawie nachylenia 

wykresu zależności drogi od czasu do osi czasu 

 wyjaśnia, że droga w dowolnym ruchu jest 

liczbowo równa polu pod wykresem zależności 

prędkości od czasu 

 sporządza wykresy zależności prędkości 

i przyspieszenia od czasu dla ruchu 

prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego 

 rozwiązuje typowe zadania związane z analizą 

wykresów zależności drogi i prędkości od czasu 

oraz związane z analizą wykresów zależności 

drogi i prędkości od czasu dla ruchów 

prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie 

zmiennego) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy przeczytanych tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących ruchu (np. 

urządzeo do pomiaru przyspieszenia)  

 realizuje projekt: Prędkośd wokół nas (lub inny 

związany z treściami rozdziału Kinematyka) 
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wodą, 

 badanie ruchu staczającej się kulki, 

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa; zapisuje wyniki pomiarów 

i obliczeo w tabeli zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności pomiarów; 

formułuje wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

związane z treścią rozdziału: Kinematyka 

(dotyczące względności ruchu oraz 

z wykorzystaniem: zależności między drogą, 

prędkością i czasem w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym, związku przyspieszenia ze zmianą 

prędkości i czasem, zależności prędkości i drogi 

od czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnie 

przyspieszonym) 

dla ruchów prostoliniowych: jednostajnego 

i jednostajnie zmiennego 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Kinematyka 

(z wykorzystaniem: zależności między drogą, 

prędkością i czasem w ruchu jednostajnym 

prostoliniowym, związku przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, zależności prędkości 

i drogi od czasu w ruchu prostoliniowym 

jednostajnie zmiennym) 

V. DYNAMIKA 

Uczeo: 

 posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły 

jako działania skierowanego (wektor); wskazuje 

wartośd, kierunek i zwrot wektora siły 

 wyjaśnia pojęcie siły wypadkowej; opisuje i rysuje 

siły, które się równoważą 

 rozpoznaje i nazywa siły oporów ruchu; podaje 

ich przykłady w otaczającej rzeczywistości 

 podaje treśd pierwszej zasady dynamiki Newtona 

 podaje treśd drugiej zasady dynamiki Newtona; 

definiuje jednostkę siły w układzie SI (1 N) 

i posługuje się jednostką siły 

 rozpoznaje i nazywa siły działające na spadające 

ciała (siły ciężkości i oporów ruchu) 

 podaje treśd trzeciej zasady dynamiki Newtona 

 posługuje się pojęciem sił oporów ruchu; podaje 

ich przykłady w różnych sytuacjach praktycznych 

Uczeo: 

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową sił 

o jednakowych kierunkach 

 wyjaśnia, na czym polega bezwładnośd ciał; 

wskazuje przykłady bezwładności w otaczającej 

rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem masy jako miary 

bezwładności ciał 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie 

pierwszej zasady dynamiki 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej 

zasady dynamiki 

 opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu 

jednostajnie przyspieszonego 

 porównuje czas spadania swobodnego 

i rzeczywistego różnych ciał z danej wysokości 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując 

Uczeo: 

  Rwyznacza i rysuje siłę wypadkową sił o różnych 

kierunkach 

  Rpodaje wzór na obliczanie siły tarcia 

 analizuje opór powietrza podczas ruchu 

spadochroniarza 

 planuje i przeprowadza doświadczenia:  

 w celu zilustrowania I zasady dynamiki,  

 w celu zilustrowania II zasady dynamiki, 

 w celu zilustrowania III zasady dynamiki;  

 opisuje ich przebieg, formułuje wnioski 

 analizuje wyniki przeprowadzonych doświadczeo 

(oblicza przyspieszenia ze wzoru na drogę 

w ruchu jednostajnie przyspieszonym i zapisuje 

wyniki zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz 

zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiaru; wskazuje czynniki istotne 

Uczeo: 

 rozwiązuje nietypowe złożone zadania, 

(problemy) dotyczące treści rozdziału: 

Dynamika (stosując do obliczeo związek 

między siłą i masą a przyspieszeniem oraz 

związek: ) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym 

popularnonaukowych) dotyczących 

przykładów wykorzystania zasady odrzutu 

w przyrodzie i technice 
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i opisuje wpływ na poruszające się ciała 

 rozróżnia tarcie statyczne i kinetyczne 

 rozpoznaje zależnośd rosnącą bądź malejącą oraz 

proporcjonalnośd prostą na podstawie danych 

z tabeli; posługuje się proporcjonalnością prostą 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie spadania ciał, 

 badanie wzajemnego oddziaływania ciał 

 badanie, od czego zależy tarcie,  

korzystając z opisów doświadczeo, przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa; zapisuje wyniki i formułuje 

wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mili-

, centy-, kilo-, mega-) 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

się trzecią zasadą dynamiki 

 opisuje zjawisko odrzutu i wskazuje jego przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 analizuje i wyjaśnia wyniki przeprowadzonego 

doświadczenia; podaje przyczynę działania siły 

tarcia i wyjaśnia, od czego zależy jej wartośd 

 stosuje pojęcie siły tarcia jako działania 

skierowanego (wektor); wskazuje wartośd, 

kierunek i zwrot siły tarcia 

 opisuje i rysuje siły działające na ciało wprawiane 

w ruch (lub poruszające się) oraz wyznacza i rysuje 

siłę wypadkową 

 opisuje znaczenie tarcia w życiu codziennym; 

wyjaśnia na przykładach, kiedy tarcie i inne opory 

ruchu są pożyteczne, a kiedy niepożądane oraz 

wymienia sposoby zmniejszania lub zwiększania 

oporów ruchu (tarcia) 

 stosuje do obliczeo:  

 związek między siłą i masą a przyspieszeniem, 

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

oblicza i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z danych 

 przeprowadza doświadczenia: 

 badanie bezwładności ciał,  

 badanie ruchu ciała pod wpływem działania sił, 

które się nie równoważą, 

 demonstracja zjawiska odrzutu,  

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami oraz z uwzględnieniem 

informacji o niepewności, analizuje je i formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: Dynamika 

i nieistotne dla przebiegu doświadczeo) 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału: Dynamika 

(z wykorzystaniem: pierwszej zasady dynamiki 

Newtona, związku między siłą i masą 

a przyspieszeniem i związku przyspieszenia ze 

zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana 

nastąpiła () oraz dotyczące: swobodnego 

spadania ciał, wzajemnego oddziaływania ciał, 

występowania oporów ruchu) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących: bezwładności ciał, spadania ciał, 

występowania oporów ruchu, a w szczególności 

tekstu: Czy opór powietrza zawsze przeszkadza 

sportowcom 
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(z wykorzystaniem: pierwszej zasady dynamiki 

Newtona, związku między siłą i masą 

a przyspieszeniem oraz zadania dotyczące 

swobodnego spadania ciał, wzajemnego 

oddziaływania ciał i występowania oporów ruchu 

VI. PRACA, MOC, ENERGIA 

Uczeo: 

 posługuje się pojęciem energii, podaje przykłady 

różnych jej form 

 odróżnia pracę w sensie fizycznym od pracy 

w języku potocznym; wskazuje przykłady 

wykonania pracy mechanicznej w otaczającej 

rzeczywistości 

 podaje wzór na obliczanie pracy, gdy kierunek 

działającej na ciało siły jest zgodny z kierunkiem 

jego ruchu 

 rozróżnia pojęcia: praca i moc; odróżnia moc 

w sensie fizycznym od mocy w języku potocznym; 

wskazuje odpowiednie przykłady w otaczającej 

rzeczywistości 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie mocy (iloraz 

pracy i czasu, w którym praca została wykonana) 

 rozróżnia pojęcia: praca i energia; wyjaśnia 

co rozumiemy przez pojęcie energii oraz kiedy 

ciało zyskuje energię, a kiedy ją traci; wskazuje 

odpowiednie przykłady w otaczającej 

rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii potencjalnej 

grawitacji (ciężkości) i potencjalnej sprężystości 

wraz z ich jednostką w układzie SI 

 posługuje się pojęciami siły ciężkości i siły 

sprężystości 

 posługuje się pojęciem energii kinetycznej; 

wskazuje przykłady ciał posiadających energię 

kinetyczną w otaczającej rzeczywistości 

Uczeo: 

 posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz 

z jej jednostką w układzie SI; wyjaśnia, kiedy 

została wykonana praca 1 J 

 posługuje się pojęciem oporów ruchu 

 posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką 

w układzie SI; wyjaśnia, kiedy urządzenie ma moc 

1 W; porównuje moce różnych urządzeo  

 wyjaśnia, kiedy ciało ma energię potencjalną 

grawitacji, a kiedy ma energię potencjalną 

sprężystości; opisuje wykonaną pracę jako zmianę 

energii 

 opisuje przemiany energii ciała podniesionego 

na pewną wysokośd, a następnie upuszczonego 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu 

zjawisk 

 podaje i opisuje zależnośd przyrostu energii 

potencjalnej grawitacji ciała od jego masy 

i wysokości, na jaką ciało zostało podniesione 

( ) 

 opisuje i wykorzystuje zależnośd energii 

kinetycznej ciała od jego masy i prędkości; podaje 

wzór na energię kinetyczną i stosuje go 

do obliczeo 

 opisuje związek pracy wykonanej podczas zmiany 

prędkości ciała ze zmianą energii kinetycznej ciała 

(opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii); 

wyznacza zmianę energii kinetycznej 

Uczeo: 

 wyjaśnia kiedy, mimo działającej na ciało siły, 

praca jest równa zero; wskazuje odpowiednie 

przykłady w otaczającej rzeczywistości 

  Rwyjaśnia sposób obliczania pracy, gdy kierunek 

działającej na ciało siły nie jest zgodny 

z kierunkiem jego ruchu  

  Rwyjaśnia, co to jest koo mechaniczny (1 KM) 

 podaje, opisuje i stosuje wzór na obliczanie mocy 

chwilowej ( ) 

 wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji 

ciała podczas zmiany jego wysokości 

(wyprowadza wzór) 

 wyjaśnia, jaki układ nazywa się układem 

izolowanym; podaje zasadę zachowania energii 

 planuje i przeprowadza doświadczenia związane 

z badaniem, od czego zależy energia potencjalna 

sprężystości i energia kinetyczna; opisuje ich 

przebieg i wyniki, formułuje wnioski 

 rozwiązuje zadania (lub problemy) bardziej 

złożone (w tym umiarkowanie trudne zadania 

obliczeniowe) dotyczące treści rozdziału: Praca, 

moc, energia (z wykorzystaniem: związku pracy 

z siłą i drogą, na jakiej została wykonana, związku 

mocy z pracą i czasem, w którym została 

wykonana, związku wykonanej pracy ze zmianą 

energii, zasady zachowania energii mechanicznej 

oraz wzorów na energię potencjalną grawitacji 

Uczeo: 

  Rwykazuje, że praca wykonana podczas 

zmiany prędkości ciała jest równa zmianie 

jego energii kinetycznej (wyprowadza wzór)  

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe:  

 dotyczące energii i pracy (wykorzystuje 

Rgeometryczną interpretację pracy) oraz 

mocy; 

 z wykorzystaniem zasady zachowania 

energii mechanicznej oraz wzorów 

na energię potencjalną grawitacji i energię 

kinetyczną; 

szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

i na tej podstawie ocenia wyniki obliczeo 

 rozwiązuje nietypowe zadania (problemy) 

dotyczące treści rozdziału: Praca, moc, 

energia 

 realizuje projekt: Statek parowy (lub inny 

związany z treściami rozdziału: Praca, moc, 

energia) 
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 wymienia rodzaje energii mechanicznej; 

 wskazuje przykłady przemian energii 

mechanicznej w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako 

sumy energii kinetycznej i potencjalnej; podaje 

zasadę zachowania energii mechanicznej 

 doświadczalnie bada, od czego zależy energia 

potencjalna ciężkości, korzystając z opisu 

doświadczenia i przestrzegając zasad 

bezpieczeostwa; opisuje wyniki i formułuje 

wnioski 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności oraz 

jednostki czasu 

 wyodrębnia z prostych tekstów i rysunków 

informacje kluczowe 

 wykorzystuje zasadę zachowania energii 

 do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady 

w otaczającej rzeczywistości 

 stosuje do obliczeo:  

 związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została 

wykonana, 

 związek mocy z pracą i czasem, w którym 

została wykonana, 

 związek wykonanej pracy ze zmianą energii oraz 

wzory na energię potencjalną grawitacji 

i energię kinetyczną, 

 zasadę zachowania energii mechanicznej,  

 związek między siłą ciężkości, masą 

i przyspieszeniem grawitacyjnym; 

wykonuje obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z danych 

 rozwiązuje proste (typowe) zadania lub problemy 

dotyczące treści rozdziału: Praca, moc, energia 

(z wykorzystaniem: związku pracy z siłą i drogą, 

na jakiej została wykonana, związku mocy z pracą 

i czasem, w którym została wykonana, związku 

wykonanej pracy ze zmianą energii, wzorów 

na energię potencjalną grawitacji i energię 

kinetyczną oraz zasady zachowania energii 

mechanicznej)  

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska 

bądź problemu 

i energię kinetyczną) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących: energii i pracy, mocy różnych 

urządzeo, energii potencjalnej i kinetycznej oraz 

zasady zachowania energii mechanicznej 

VII. TERMODYNAMIKA 

Uczeo: 

 posługuje się pojęciem energii kinetycznej; 

opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii 

 posługuje się pojęciem temperatury 

 podaje przykłady zmiany energii wewnętrznej 

Uczeo: 

 wykonuje doświadczenie modelowe (ilustracja 

zmiany zachowania się cząsteczek ciała stałego 

w wyniku wykonania nad nim pracy), korzystając 

z jego opisu; opisuje wyniki doświadczenia 

Uczeo: 

 wyjaśnia wyniki doświadczenia modelowego 

(ilustracja zmiany zachowania się cząsteczek ciała 

stałego w wyniku wykonania nad nim pracy)  

 wyjaśnia związek między energią kinetyczną 

Uczeo: 

 projektuje i przeprowadza doświadczenie 

w celu wyznaczenia ciepła właściwego 

dowolnego ciała; opisuje je i ocenia 

  Rsporządza i analizuje wykres zależności 
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spowodowanej wykonaniem pracy lub 

przepływem ciepła w otaczającej rzeczywistości 

 podaje warunek i kierunek przepływu ciepła; 

stwierdza, że ciała o równej temperaturze 

pozostają w stanie równowagi termicznej 

 rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; 

wskazuje przykłady w otaczającej rzeczywistości 

 wymienia sposoby przekazywania energii 

w postaci ciepła; wskazuje odpowiednie 

przykłady w otaczającej rzeczywistości 

 informuje o przekazywaniu ciepła przez 

promieniowanie; wykonuje i opisuje 

doświadczenie ilustrujące ten sposób 

przekazywania ciepła 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu 

odszukania ciepła właściwego; porównuje 

wartości ciepła właściwego różnych substancji 

 rozróżnia i nazywa zmiany stanów skupienia: 

topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację oraz wskazuje przykłady 

tych zjawisk w otaczającej rzeczywistości 

 posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu 

odszukania temperatury topnienia i temperatury 

wrzenia oraz Rciepła topnienia i Rciepła 

parowania; porównuje te wartości dla różnych 

substancji 

 doświadczalnie demonstruje zjawisko topnienia 

 wyjaśnia, od czego zależy szybkośd parowania 

 posługuje się pojęciem temperatury wrzenia 

 przeprowadza doświadczenia:  

 obserwacja zmian temperatury ciał w wyniku 

wykonania nad nimi pracy lub ogrzania, 

 badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, 

 obserwacja zjawiska konwekcji,  

 obserwacja zmian stanu skupienia wody, 

 obserwacja topnienia substancji,  

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

 posługuje się pojęciem energii wewnętrznej; 

określa jej związek z liczbą cząsteczek, z których 

zbudowane jest ciało; podaje jednostkę energii 

wewnętrznej w układzie SI 

 wykazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) 

można zmienid, wykonując nad nim pracę 

 określa temperaturę ciała jako miarę średniej 

energii kinetycznej cząsteczek, z których ciało jest 

zbudowane  

 analizuje jakościowo związek między 

 temperaturą a średnią energią kinetyczną (ruchu 

chaotycznego) cząsteczek 

 posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, 

Kelvina, Fahrenheita); wskazuje jednostkę 

temperatury w układzie SI; podaje temperaturę 

zera bezwzględnego 

 przelicza temperaturę w skali Celsjusza 

na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie 

 posługuje się pojęciem przepływu ciepła jako 

przekazywaniem energii w postaci ciepła oraz 

jednostką ciepła w układzie SI 

 wykazuje, że nie następuje przekazywanie energii 

w postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami 

o tej samej temperaturze 

 wykazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) 

można zmienid, wykonując nad nim pracę lub 

przekazując energię w postaci ciepła  

 analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej 

spowodowane wykonaniem pracy i przepływem 

ciepła 

 podaje treśd pierwszej zasady termodynamiki 

( ) 

 doświadczalnie bada zjawisko przewodnictwa 

cieplnego i określa, który z badanych materiałów 

jest lepszym przewodnikiem ciepła (planuje, 

przeprowadza i opisuje doświadczenie) 

cząsteczek i temperaturą 

  Ropisuje możliwośd wykonania pracy kosztem 

energii wewnętrznej; podaje przykłady 

praktycznego wykorzystania tego procesu 

 wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku 

przewodnictwa cieplnego oraz rolę izolacji 

cieplnej 

 uzasadnia, odwołując się do wyników 

doświadczenia, że przyrost temperatury ciała jest 

wprost proporcjonalny do ilości pobranego przez 

ciało ciepła oraz, że ilośd pobranego przez ciało 

ciepła do uzyskania danego przyrostu 

temperatury jest wprost proporcjonalna do masy 

ciała 

 wyprowadza wzór potrzebny do wyznaczenia 

ciepła właściwego wody z użyciem czajnika 

elektrycznego lub grzałki o znanej mocy 

  Rrysuje wykres zależności temperatury od czasu 

ogrzewania lub oziębiania odpowiednio dla 

zjawiska topnienia lub krzepnięcia na podstawie 

danych 

  Rposługuje się pojęciem ciepła topnienia wraz 

z jednostką w układzie SI; podaje wzór na ciepło 

topnienia 

 wyjaśnia, co dzieje się z energią pobieraną (lub 

oddawaną) przez mieszaninę substancji w stanie 

stałym i ciekłym (np. wody i lodu) podczas 

topnienia (lub krzepnięcia) w stałej temperaturze 

  Rposługuje się pojęciem ciepła parowania wraz 

z jednostką w układzie SI; podaje wzór na ciepło 

parowania 

  Rwyjaśnia zależnośd temperatury wrzenia 

od ciśnienia 

 przeprowadza doświadczenie ilustrujące 

wykonanie pracy przez rozprężający się gaz, 

korzystając z opisu doświadczenia 

i przestrzegając zasad bezpieczeostwa; analizuje 

temperatury od czasu ogrzewania lub 

oziębiania dla zjawiska topnienia lub 

krzepnięcia na podstawie danych (opisuje osie 

układu współrzędnych, uwzględnia 

niepewności pomiarów) 

 rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe 

związane ze zmianą energii wewnętrznej oraz 

z wykorzystaniem pojęcia ciepła właściwego; 

szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku 

i na tej podstawie ocenia wyniki obliczeo 

 rozwiązuje nietypowe zadania (problemy) 

dotyczące treści rozdziału: Termodynamika 
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zasad bezpieczeostwa; zapisuje wyniki obserwacji 

i formułuje wnioski 

 rozwiązuje proste, nieobliczeniowe zadania 

dotyczące treści rozdziału: Termodynamika – 

związane z energią wewnętrzną i zmianami 

stanów skupienia ciał: topnieniem lub 

krzepnięciem, parowaniem (wrzeniem) lub 

skraplaniem 

 przelicza wielokrotności i podwielokrotności oraz 

jednostki czasu 

 wyodrębnia z tekstów i rysunków informacje 

kluczowe 

 opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego oraz 

rolę izolacji cieplnej 

 opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji 

 stwierdza, że przyrost temperatury ciała jest 

wprost proporcjonalny do ilości pobranego przez 

ciało ciepła oraz, że ilośd pobranego przez ciało 

ciepła do uzyskania danego przyrostu temperatury 

jest wprost proporcjonalna do masy ciała 

 wyjaśnia, co określa ciepło właściwe; posługuje się 

pojęciem ciepła właściwego wraz z jego jednostką 

w układzie SI 

 podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła 

właściwego( ) 

 wyjaśnia, jak obliczyd ilośd ciepła pobranego 

(oddanego) przez ciało podczas ogrzewania 

(oziębiania); podaje wzór (  

 doświadczalnie wyznacza ciepło właściwe wody 

z użyciem czajnika elektrycznego lub grzałki 

o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego 

lub wagi (zapisuje wyniki pomiarów wraz z ich 

jednostkami oraz z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; oblicza i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby 

cyfr znaczących wynikającej z dokładności 

pomiarów, ocenia wynik) 

 opisuje jakościowo zmiany stanów skupienia: 

topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 

sublimację, resublimację 

 analizuje zjawiska: topnienia i krzepnięcia, 

sublimacji i resublimacji, wrzenia i skraplania jako 

procesy, w których dostarczanie energii w postaci 

ciepła nie powoduje zmiany temperatury  

 wyznacza temperaturę:  

 topnienia wybranej substancji (mierzy czas 

i temperaturę, zapisuje wyniki pomiarów wraz 

wyniki doświadczenia i formułuje wnioski 

 planuje i przeprowadza doświadczenie w celu 

wykazania, że do uzyskania jednakowego 

przyrostu temperatury różnych substancji o tej 

samej masie potrzebna jest inna ilośd ciepła; 

opisuje przebieg doświadczenia i ocenia je 

 rozwiązuje bardziej złożone zadania lub problemy 

(w tym umiarkowanie trudne zadania 

obliczeniowe) dotyczące treści rozdziału: 

Termodynamika (związane z energią wewnętrzną 

i temperaturą, zmianami stanu skupienia ciał, 

wykorzystaniem pojęcia ciepła właściwego 

i zależności   oraz wzorów 

na Rciepło topnienia i Rciepło parowania) 

 posługuje się informacjami pochodzącymi 

z analizy tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących:  

 energii wewnętrznej i temperatury, 

 wykorzystania (w przyrodzie i w życiu 

codziennym) przewodnictwa cieplnego 

(przewodników i izolatorów ciepła), 

 zjawiska konwekcji (np. prądy konwekcyjne),  

 promieniowania słonecznego (np. kolektory 

słoneczne), 

 pojęcia ciepła właściwego (np. znaczenia dużej 

wartości ciepła właściwego wody i jego 

związku z klimatem),  

 zmian stanu skupienia ciał,  

a wszczególności tekstu: Dom pasywny, czyli jak 

zaoszczędzid na ogrzewaniu i klimatyzacji (lub 

innego tekstu związanego z treściami rozdziału: 

Termodynamika) 



 

295 

 

Stopieo dopuszczający Stopieo dostateczny Stopieo dobry Stopieo bardzo dobry 

z ich jednostkami i z uwzględnieniem informacji 

o niepewności),  

 wrzenia wybranej substancji, np. wody  

 porównuje topnienie kryształów i ciał 

bezpostaciowych 

 na schematycznym rysunku (wykresie) ilustruje 

zmiany temperatury w procesie topnienia dla ciał 

krystalicznych i bezpostaciowych 

 doświadczalnie demonstruje zjawiska wrzenia 

i skraplania 

 przeprowadza doświadczenia:  

 badanie, od czego zależy szybkośd parowania,  

 obserwacja wrzenia, 

korzystając z opisów doświadczeo i przestrzegając 

zasad bezpieczeostwa; zapisuje wyniki i formułuje 

wnioski  

 rozwiązuje proste zadania (w tym obliczeniowe) 

lub problemy dotyczące treści rozdziału: 

Termodynamika (związane z energią wewnętrzną 

i temperaturą, przepływem ciepła oraz 

z wykorzystaniem: związków  i , 

zależności    oraz wzorów na Rciepło 

topnienia i Rciepło parowania); wykonuje 

obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności danych 

 wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska 

bądź problemu 

 



 

296 

 

Klasa VIII 
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I. ELEKTROSTATYKA 

Uczeń: 

• informuje, czym zajmuje się ele-

ktrostatyka; wskazuje przykłady 

elektryzowania ciał w otaczającej 

rzeczywistości 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje 

ładunków elektrycznych (dodatnie 

i ujemne) 

• wyjaśnia, z czego składa się atom; 

przedstawia model budowy atomu na 

schematycznym rysunku 

• posługuje się pojęciami: przewodni-ka 

jako substancji, w której łatwo mogą się 

przemieszczać ładunki elektryczne, 

i izolatora jako substan-cji, w której 

ładunki elektryczne nie mogą się 

przemieszczać 

• odróżnia przewodniki od izolatorów; 

wskazuje ich przykłady 

• posługuje się pojęciem układu 

izolowanego; podaje zasadę 

zachowania ładunku elektrycznego 

• wyodrębnia z tekstów i rysunków 

informacje kluczowe dla opisywane-go 

zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 

Uczeń: 

• doświadczalnie demonstruje zjawiska 

elektryzowania przez potarcie lub dotyk 

oraz wzajemne oddziaływanie ciał 

naelektryzowanych 

• opisuje sposoby elektryzowania ciał 

przez potarcie i dotyk; informuje, że te 

zjawiska polegają na przemieszczaniu się 

elektronów; ilustruje to na przykładach 

• opisuje jakościowo oddziaływanie 

ładunków jednoimiennych i różnoimien-

nych; podaje przykłady oddziaływań 

elektrostatycznych w otaczającej rzeczy-

wistości i ich zastosowań (poznane na 

lekcji) 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elementarnego; podaje symbol ładunku 

elementarnego oraz wartość: e ≈ 1,6 · 10–

19 C 

• posługuje się pojęciem ładunku 

elektrycznego jako wielokrotności ładunku 

elementarnego; stosuje jednostkę ładunku 

(1 C) 

• wyjaśnia na przykładach, kiedy ciało jest 

naładowane dodatnio, a kiedy jest 

nałado-wane ujemnie 

• posługuje się pojęciem jonu; wyjaśnia, 

kiedy powstaje jon dodatni, a kiedy – jon 

ujemny 

• doświadczalnie odróżnia przewodniki od 

izolatorów; wskazuje ich przykłady 

• informuje, że dobre przewodniki elektry-

czności są również dobrymi 

przewodnikami ciepła; wymienia 

przykłady zastosowań przewodników 

i izolatorów w otaczającej rzeczywistości 

• stosuje zasadę zachowania ładunku 

Uczeń: 

• wskazuje przykłady oddziaływań elektro-

statycznych w otaczającej rzeczywistości 

i ich zastosowań (inne niż poznane na 

lekcji) 

• opisuje budowę i zastosowanie maszyny 

elektrostatycznej 

• porównuje oddziaływania elektrostaty-

czne i grawitacyjne 

• wykazuje, że 1 C jest bardzo dużym 

ładunkiem elektrycznym (zawiera  

6,24 · 1018 ładunków elementarnych:  

1 C = 6,24 · 1018e) 

• Ranalizuje tzw. szereg tryboelektryczny 

• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem 

zależności, że każdy ładunek elektryczny 

jest wielokrotnością ładunku 

elementarne-go; przelicza 

podwielokrotności, przepro-wadza 

obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z danych 

• posługuje się pojęciem elektronów 

swobodnych; wykazuje, że w metalach 

znajdują się elektrony swobodne, a w izo-

latorach elektrony są związane z atoma-

mi; na tej podstawie uzasadnia podział 

substancji na przewodniki i izolatory 

• wyjaśnia wyniki obserwacji 

przeprowadzo-nych doświadczeń 

związanych z elektry-zowaniem 

przewodników; uzasadnia na 

przykładach, że przewodnik można 

naelektryzować wtedy, gdy odizoluje się 

go od ziemi 

• wyjaśnia, na czym polega uziemienie 

ciała naelektryzowanego i zobojętnienie 

zgromadzonego na nim ładunku 

Uczeń: 

• Rposługuje się pojęciem dipolu 

elektrycznego do wyjaśnienia skutków 

indukcji elektrostatycznej 

• realizuje własny projekt dotyczący 

treści rozdziału Elektrostatyka 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe, dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 



 

297 

 

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 

elektrycznego 

• opisuje budowę oraz zasadę działania 

elektroskopu; posługuje się 

elektroskopem 

• opisuje przemieszczanie się ładunków 

w przewodnikach pod wpływem 

oddziaływania ładunku zewnętrznego 

(indukcja elektrostatyczna) 

• podaje przykłady skutków 

i wykorzystania indukcji elektrostatycznej 

• przeprowadza doświadczenia: 

- doświadczenie ilustrujące 

elektryzowanie ciał przez pocieranie 

oraz oddziaływanie ciał 

naelektryzowanych, 

- doświadczenie wykazujące, że 

przewo-dnik można naelektryzować, 

- elektryzowanie ciał przez zbliżenie 

ciała naelektryzowanego, 

korzystając z ich opisów i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; opisuje przebieg 

przeprowadzonego doświadczenia 

(wyróż-nia kluczowe kroki i sposób 

postępowania, wyjaśnia rolę użytych 

przyrządów, przedstawia wyniki 

i formułuje wnioski na podstawie tych 

wyników) 

• rozwiązuje proste zadania dotyczące 

treści rozdziału Elektrostatyka 

elektrycznego 

• opisuje działanie i zastosowanie pioruno-

chronu 

• projektuje i przeprowadza: 

- doświadczenie ilustrujące właściwości 

ciał naelektryzowanych, 

- doświadczenie ilustrujące skutki 

indukcji elektrostatycznej, 

krytycznie ocenia ich wyniki; wskazuje 

czynniki istotne i nieistotne dla wyników 

doświadczeń; formułuje wnioski na 

podstawie wyników doświadczeń 

• rozwiązuje zadania bardziej złożone, ale 

typowe, dotyczące treści rozdziału 

Elektrostatyka 

• posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących treści rozdziału 

Elektrostatyka (w szczególności tekstu: 

Gdzie wykorzystuje się elektryzowanie 

ciał) 

II. PRĄD ELEKTRYCZNY 

Uczeń: 

• określa umowny kierunek przepływu 

prądu elektrycznego 

• przeprowadza doświadczenie 

modelowe ilustrujące, czym jest 

natężenie prądu, korzystając z jego opisu 

• posługuje się pojęciem natężenia prądu 
wraz z jego jednostką (1 A) 

• posługuje się pojęciem obwodu 

elektrycznego; podaje warunki przepływu 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciem napięcia 

elektrycznego jako wielkości określającej 
ilość energii potrzebnej do przeniesienia 

jednostkowego ładunku w obwodzie; 

stosuje jednostkę napięcia (1 V) 

• opisuje przepływ prądu w obwodach 

jako ruch elektronów swobodnych albo 

jonów w przewodnikach 

• stosuje w obliczeniach związek między 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania elektro-

statyczne i grawitacyjne 

• Rporównuje ruch swobodnych 

elektronów w przewodniku z ruchem 

elektronów wtedy, gdy do końców 
przewodnika podłączymy źródło 

napięcia 

• Rrozróżnia węzły i gałęzie; wskazuje je 

w obwodzie elektrycznym 

Uczeń: 

• Rprojektuje i przeprowadza doświad-

czenie (inne niż opisane w podrę-czniku) 

wykazujące zależność  

; krytycznie ocenia jego wynik; 

wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

jego wyniku; formułuje wnioski 

• sporządza wykres zależności natężenia 

prądu od przyłożonego napięcia I(U) 
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prądu elektrycznego w obwodzie 

elektrycznym 

• wymienia elementy prostego obwo-du 

elektrycznego: źródło energii elektrycznej, 

odbiornik (np. żarówka, opornik), 

przewody, wyłącznik, mierniki 

(amperomierz, woltomierz); rozróżnia 

symbole graficzne tych elementów 

• wymienia przyrządy służące do pomiaru 

napięcia elektrycznego i natężenia 

prądu elektrycznego; wyjaśnia, jak 

włącza się je do obwodu elektrycznego 

(ampero-mierz szeregowo, woltomierz 

równolegle) 

• wymienia formy energii, na jakie jest 

zamieniana energia elektryczna; 

wymienia źródła energii elektrycznej 

i odbiorniki; podaje ich przykłady 

• wyjaśnia, na czym polega zwarcie; 

opisuje rolę izolacji i bezpieczników 

przeciążeniowych w domowej sieci 

elektrycznej 

• opisuje warunki bezpiecznego 

korzystania z energii elektrycznej 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i rysunków 

informacje kluczowe dla opisywanego 

zjawiska lub problemu 

• rozpoznaje zależność rosnącą bądź 

malejącą na podstawie danych z tabeli 

lub na podstawie wykresu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału Prąd 

elektryczny 

natężeniem prądu a ładunkiem i czasem 

jego przepływu przez poprzeczny przekrój 

przewodnika 

• rozróżnia sposoby łączenia elementów 

obwodu elektrycznego: szeregowy 

i równoległy 

• rysuje schematy obwodów 

elektrycznych składających się z jednego 

źródła energii, jednego odbiornika, 

mierników i wyłączni-ków; posługuje się 

symbolami graficznymi tych elementów 

• posługuje się pojęciem oporu elektry-

cznego jako własnością przewodnika; 

posługuje się jednostką oporu (1 Ω). 

• stosuje w obliczeniach związek między 

napięciem a natężeniem prądu i oporem 

elektrycznym 

• posługuje się pojęciem pracy i mocy 

prądu elektrycznego wraz z ich 

jednostkami; stosuje w obliczeniach 

związek między tymi wielkościami oraz 

wzory na pracę i moc prądu 

elektrycznego 

• przelicza energię elektryczną wyrażoną 

w kilowatogodzinach na dżule 

i odwrotnie; oblicza zużycie energii 

elektrycznej dowolnego odbiornika 

• posługuje się pojęciem mocy znamionowej; 

analizuje i porównuje dane na tabliczkach 

znamionowych różnych urządzeń 

elektrycznych 

• wyjaśnia różnicę między prądem stałym 

i przemiennym; wskazuje baterię, akumulator 

i zasilacz jako źródła stałego napięcia; 

odróżnia to napięcie od napięcia 

w przewodach doprowadzających prąd do 

mieszkań 

• opisuje skutki działania prądu na 

organizm człowieka i inne organizmy 

żywe; wskazuje zagrożenia porażeniem 

prądem elektry-cznym; podaje 

podstawowe zasady udzie- lania 

• doświadczalnie wyznacza opór 

przewodnika przez pomiary napięcia na 

jego końcach oraz natężenia płynącego 

przezeń prądu; zapisuje wyniki pomiarów 

wraz z ich jednostkami, z uwzględnieniem 

informacji o niepewności; przeprowadza 

obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej 

z dokładności pomiarów 

• Rstosuje w obliczeniach zależność oporu 

elektrycznego przewodnika od jego 

długości, pola przekroju poprzecznego 

i rodzaju materiału, z jakiego jest 

wykonany; przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wynik zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności 

danych 

• Rposługuje się pojęciem oporu 

właściwe-go oraz tabelami wielkości 

fizycznych w celu odszukania jego 

wartości dla danej substancji; analizuje 

i porównuje wartości oporu właściwego 

różnych substancji 

• Ropisuje zależność napięcia od czasu 

w przewodach doprowadzających prąd 

do mieszkań; posługuje się pojęciem 

napięcia skutecznego; wyjaśnia rolę 

zasilaczy 

• stwierdza, że elektrownie wytwarzają 

prąd przemienny, który do mieszkań jest 

dostarczany pod napięciem 230 V 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone, dotyczące treści 

rozdziału Prąd elektryczny 

• posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących treści rozdziału Prąd 

elektryczny 

• realizuje projekt: Żarówka czy świetlówka 

• Rilustruje na wykresie zależność 

napięcia od czasu w przewodach 

doprowadzających prąd do mieszkań 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy) doty-czące 

treści rozdziału Prąd elektryczny (w tym 

związane z obliczaniem kosztów 

zużycia energii elektrycznej) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Prąd elektryczny 

(inny niż opisany w podręczniku) 
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pierwszej pomocy 

• opisuje skutki przerwania dostaw energii 

elektrycznej do urządzeń o kluczowym 

znaczeniu oraz rolę zasilania awaryjnego 

• przeprowadza doświadczenia: 

- doświadczenie wykazujące przepływ 

ładunków przez przewodniki, 

- łączy według podanego schematu 

obwód elektryczny składający się ze 

źródła (baterii), odbiornika (żarówki), 

amperomierza i woltomierza, 

- bada zależność natężenia prądu od 

rodzaju odbiornika (żarówki) przy tym 

samym napięciu oraz zależność oporu 

elektrycznego przewodnika od jego 

długości, pola przekroju poprzecznego 

i rodzaju materiału, z jakiego jest 

wykonany, 

- wyznacza moc żarówki zasilanej 

z baterii za pomocą woltomierza 

i amperomierza, 

korzystając z ich opisów i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; odczytuje 

wskazania mierników; opisuje przebieg 

przeprowadzonego doświadczenia 

(wyróż-nia kluczowe kroki i sposób 

postępowania, wskazuje rolę użytych 

przyrządów, przedstawia wyniki 

doświadczenia lub przeprowadza 

obliczenia i zapisuje wynik zgodnie 

z zasadami zaokrąglania, z zacho-

waniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z dokładności pomiarów, 

formułuje wnioski na podstawie tych 

wyników) 

• rozwiązuje proste zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału 

Prąd elektryczny (rozpoznaje 

proporcjonalność prostą na podstawie 

wykresu, przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednostki czasu, 

przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zacho-waniem liczby cyfr znaczących 

(opisany w podręczniku) 
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wynikającej z danych) 

III. MAGNETYZM 

Uczeń: 

• nazywa bieguny magnesów stałych, 

opisuje oddziaływanie między nimi 

• doświadczalnie demonstruje zacho-

wanie się igły magnetycznej w obecności 

magnesu 

• opisuje zachowanie się igły magne-

tycznej w otoczeniu prostoliniowego 

przewodnika z prądem 

• posługuje się pojęciem zwojnicy; 

stwierdza, że zwojnica, przez którą płynie 

prąd elektryczny, zachowuje się jak 

magnes 

• wskazuje oddziaływanie magnetyczne 

jako podstawę działania silników 

elektrycznych; podaje przykłady 

wykorzystania silników elektrycznych 

• wyodrębnia z tekstów i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywa-nego 

zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji 

i doświadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm 

Uczeń: 

• opisuje zachowanie się igły 

magnetycznej w obecności magnesu 

oraz zasadę działania kompasu (podaje 

czynniki zakłócające jego prawidłowe 

działanie); posługuje się pojęciem 

biegunów magnetycznych Ziemi 

• opisuje na przykładzie żelaza 

oddziaływanie magnesów na materiały 

magnetyczne; stwierdza, że w pobliżu 

magnesu każdy kawałek żelaza staje się 

magnesem (namagnesowuje się), 

a przedmioty wyko-nane 

z ferromagnetyku wzmacniają 

oddziaływanie magnetyczne magnesu 

• podaje przykłady wykorzystania 

oddziaływania magnesów na materiały 

magnetyczne 

• opisuje właściwości ferromagnetyków; 

podaje przykłady ferromagnetyków 

• opisuje doświadczenie Oersteda; 

podaje wnioski wynikające z tego 

doświadczenia 

• doświadczalnie demonstruje zjawisko 

oddziaływania przewodnika z prądem na 

igłę magnetyczną 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 

przewodników, przez które płynie prąd 

elektryczny, i magnesu trwałego 

• opisuje jakościowo wzajemne oddziały-

wanie dwóch przewodników, przez które 

płynie prąd elektryczny (wyjaśnia, kiedy 

przewodniki się przyciągają, a kiedy 

odpychają) 

• opisuje budowę i działanie 

elektromagnesu 

• opisuje wzajemne oddziaływanie 

elektro-magnesów i magnesów; podaje 

przykłady zastosowania 

elektromagnesów 

Uczeń: 

• porównuje oddziaływania 

elektrostaty-czne i magnetyczne 

• wyjaśnia, na czym polega 

namagneso-wanie ferromagnetyku; 

posługuje się pojęciem domen 

magnetycznych 

• stwierdza, że linie, wzdłuż których igła 

kompasu lub opiłki układają się wokół 

prostoliniowego przewodnika z prą-

dem, mają kształt współśrodkowych 

okręgów 

• opisuje sposoby wyznaczania 

biegunowości magnetycznej przewod-

nika kołowego i zwojnicy (reguła śruby 

prawoskrętnej, reguła prawej dłoni, na 

podstawie ułożenia strzałek 

oznaczają-cych kierunek prądu – 

metoda liter S i N); stosuje wybrany 

sposób wyznaczania biegunowości 

przewod-nika kołowego lub zwojnicy  

• opisuje działanie dzwonka elektro-

magnetycznego lub zamka elektry-

cznego, korzystając ze schematu 

przedstawiającego jego budowę  

• Rwyjaśnia, co to są paramagnetyki 

i diamagnetyki; podaje ich przykłady; 

przeprowadza doświadczenie wy-

kazujące oddziaływanie magnesu na 

diamagnetyk, korzystając z jego opisu; 

formułuje wniosek  

• ustala kierunek i zwrot działania siły 

magnetycznej na podstawie reguły 

lewej dłoni 

• Ropisuje budowę silnika elektrycznego 

prądu stałego 

• przeprowadza doświadczenia: 

Uczeń: 

• projektuje i buduje elektromagnes 

(inny niż opisany w podręczniku); 

demonstruje jego działanie, 

przestrzegając zasad bezpie-czeństwa 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy) dotyczące 

treści rozdziału Magnetyzm (w tym 

związane z analizą schematów 

urządzeń zawierających 

elektromagnesy) 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Magnetyzm 
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• posługuje się pojęciem siły 

magnetycznej (elektrodynamicznej); 

opisuje jakościowo, od czego ona zależy 

• przeprowadza doświadczenia: 

− bada wzajemne oddziaływanie mag-

nesów oraz oddziaływanie magnesów 

na żelazo i inne materiały 

magnetyczne, 

− bada zachowanie igły magnetycznej 

w otoczeniu prostoliniowego przewod-

nika z prądem, 

− bada oddziaływania magnesów 

trwałych i przewodników z prądem 

oraz wzajemne oddziaływanie 

przewodników z prądem, 

− bada zależność magnetycznych 

właści-wości zwojnicy od obecności 

w niej rdzenia z ferromagnetyku oraz 

liczby zwojów i natężenia prądu 

płynącego przez zwoje,  

korzystając z ich opisów i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; wskazuje rolę 

użytych przyrządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświadczeń; 

formułuje wnioski na podstawie tych 

wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału 

Magnetyzm 

− demonstruje działanie siły magne-

tycznej, bada, od czego zależą jej 

wartość i zwrot, 

− demonstruje zasadę działania silnika 

elektrycznego prądu stałego, 

korzystając z ich opisu i przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa; formułuje wnioski 

na podstawie wyników przeprowadzo-

nych doświadczeń 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści 

rozdziału Magnetyzm 

• posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących treści rozdziału Magnetyzm 

(w tym tekstu: Właściwości magnesów 

i ich zastosowa-nia zamieszczonego w 

podręczniku) 

IV. DRGANIA i FALE 

Uczeń: 

• opisuje ruch okresowy wahadła; 

wskazuje położenie równowagi 

i amplitudę tego ruchu; podaje 

przykłady ruchu okresowego 

w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami okresu 

i częstotliwości wraz z ich jednostka-mi 

do opisu ruchu okresowego 

• wyznacza amplitudę i okres drgań na 

podstawie wykresu zależności 

Uczeń: 

• opisuje ruch drgający (drgania) ciała 

pod wpływem siły sprężystości; 

wskazuje położenie równowagi 

i amplitudę drgań 

• posługuje się pojęciem częstotliwości 

jako liczbą pełnych drgań (wahnięć) 

wykona-nych w jednostce czasu ( ) 

i na tej podstawie określa jej jednostkę 

( ); stosuje w obliczeniach 

związek między częstotliwością 

Uczeń: 

• posługuje się pojęciami: wahadła 

matematycznego, wahadła sprężynowe-

go, częstotliwości drgań własnych; 

odróżnia wahadło matematyczne od 

wahadła sprężynowego 

• analizuje wykresy zależności położenia 

od czasu w ruchu drgającym; na 

podstawie tych wykresów porównuje 

drgania ciał 

• analizuje wykres fali; wskazuje oraz 

wyznacza jej długość i amplitudę; 

Uczeń: 

• projektuje i przeprowadza do-

świadczenie (inne niż opisane 

w podręczniku) w celu zbadania, od 

czego (i jak) zależą, a od czego nie 

zależą okres i częstotliwość w ruchu 

okresowym; opracowuje i krytycznie 

ocenia wyniki doświadczenia; formułuje 

wnioski i prezentuje efekty przeprowadzo-

nego badania 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy), dotyczące 
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położenia od czasu 

• wskazuje drgające ciało jako źródło fali 

mechanicznej; posługuje się pojęciami: 

amplitudy, okresu, częstotliwości 

i długości fali do opisu fal; podaje 

przykłady fal mechani-cznych 

w otaczającej rzeczywistości 

• stwierdza, że źródłem dźwięku jest 

drgające ciało, a do jego rozcho-dzenia 

się potrzebny jest ośrodek (dźwięk nie 

rozchodzi się w próżni); podaje przykłady 

źródeł dźwięków w otaczającej 

rzeczywistości 

• stwierdza, że fale dźwiękowe można 

opisać za pomocą tych samych 

związków między długością, prędkością, 

częstotliwością i okresem fali, jak 

w przypadku fal mechani-cznych; 

porównuje wartości prędkości fal 

dźwiękowych w różnych ośrodkach, 

korzystając z tabeli tych wartości 

• wymienia rodzaje fal elektromag-

netycznych: radiowe, mikrofale, 

promieniowanie podczerwone, światło 

widzialne, promieniowanie nadfioletowe, 

rentgenowskie i gamma; podaje 

przykłady ich zastosowania 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje ruch drgający ciężar-ka 

zawieszonego na sprężynie lub nici; 

wskazuje położenie równo-wagi 

i amplitudę drgań, 

− demonstruje powstawanie fali na 

sznurze i wodzie, 

− wytwarza dźwięki i wykazuje, że do 

rozchodzenia się dźwięku potrzebny jest 

ośrodek, 

− wytwarza dźwięki; bada jako-ściowo 

zależność ich wysokości od 

częstotliwości drgań i zależność ich 

głośności od amplitudy drgań, 

a okresem drgań ( ) 

• doświadczalnie wyznacza okres 

i częstotli-wość w ruchu okresowym 

(wahadła i ciężarka zawieszonego na 

sprężynie); bada jakościowo zależność 

okresu wahadła od jego długości 

i zależność okresu drgań ciężarka od jego 

masy (korzystając z opisu doświadczeń); 

wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla 

wyników doświadczeń; zapisuje wyniki 

pomiarów wraz z ich jednostką, 

z uwzględnieniem informacji 

o niepewności; przeprowadza obliczenia 

i zapisuje wyniki zgodnie z zasadami 

zaokrąglania, z zachowaniem liczby cyfr 

znaczących wynikającej z dokładności 

pomiarów; formułuje wnioski 

• analizuje jakościowo przemiany energii 

kinetycznej i energii potencjalnej 

sprężysto-ści w ruchu drgającym; podaje 

przykłady przemian energii podczas 

drgań zachodzących w otaczającej 

rzeczywistości 

• przedstawia na schematycznym rysunku 

wykres zależności położenia od czasu 

w ruchu drgającym; zaznacza na nim 

amplitudę i okres drgań 

• opisuje rozchodzenie się fali 

mechanicznej jako proces 

przekazywania energii bez przenoszenia 

materii 

• posługuje się pojęciem prędkości 

rozchodzenia się fali; opisuje związek 

między prędkością, długością 

i częstotliwością (lub okresem) fali: 

 (lub ) 

• stosuje w obliczeniach związki między 

okresem
 
, częstotliwością i długością fali 

porównuje fale na podstawie ich ilustracji 

• omawia mechanizm wytwarzania 

dźwięków w wybranym instrumencie 

muzycznym 

• Rpodaje wzór na natężenie fali oraz 

jednostkę natężenia fali 

• analizuje oscylogramy różnych 

dźwięków 

• Rposługuje się pojęciem poziomu 

natężenia dźwięku wraz z jego jednostką 

(1 dB); określa progi słyszalności i bólu 

oraz poziom natężenia hałasu 

szkodliwego dla zdrowia 

• Rwyjaśnia ogólną zasadę działania 

radia, telewizji i telefonów komórkowych, 

korzystając ze schematu przesyłania fal 

elektromagnetycznych 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści 

rozdziału Drgania i fale 

• posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących treści rozdziału Drgania 

i fale 

• realizuje projekt: Prędkość i częstotliwość 

dźwięku (opisany w podręczniku) 

treści rozdziału Drgania i fale 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Drgania i fale (inny 

niż opisany w podręczniku) 
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korzystając z ich opisów; opisuje przebieg 

przeprowadzonego do-świadczenia, 

przedstawia wyniki i formułuje wnioski 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i ilustracji 

informacje kluczowe dla opisywanego 

zjawiska lub problemu; rozpoznaje 

zależność rosnącą i za- leżność malejącą 

na podstawie danych z tabeli 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji i do-

świadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Drgania i fale 

wraz z ich jednostkami 

• doświadczalnie demonstruje dźwięki 

o różnych częstotliwościach z wykorzy-

staniem drgającego przedmiotu lub 

instrumentu muzycznego 

• opisuje mechanizm powstawania 

i rozcho-dzenia się fal dźwiękowych 

w powietrzu 

• posługuje się pojęciami energii 

i natężenia fali; opisuje jakościowo 

związek między energią fali a amplitudą 

fali 

• opisuje jakościowo związki między 

wysokością dźwięku a częstotliwością fali 

i między natężeniem dźwięku 

(głośnością) a energią fali i amplitudą fali 

• rozróżnia dźwięki słyszalne, ultradźwięki 

i infradźwięki; podaje przykłady ich źródeł 

i zastosowania; opisuje szkodliwość 

hałasu 

• doświadczalnie obserwuje oscylogramy 

dźwięków z wykorzystaniem różnych 

technik 

• stwierdza, że źródłem fal elektromag-

netycznych są drgające ładunki 

elektryczne oraz prąd, którego natężenie 

zmienia się w czasie 

• opisuje poszczególne rodzaje fal 

elektromagnetycznych; podaje 

odpowia-dające im długości 

i częstotliwości fal, korzystając z diagramu 

przedstawiającego widmo fal 

elektromagnetycznych 

• wymienia cechy wspólne i różnice 

w rozchodzeniu się fal mechanicznych 

i elektromagnetycznych; podaje wartość 

prędkości fal elektromagnetycznych 

w próżni; porównuje wybrane fale 

(np. dźwiękowe i świetlne) 

• rozwiązuje proste zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału 
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Drgania i fale (przelicza wielokrotności 

i podwielokrotności oraz jednostki czasu, 

przeprowadza oblicze-nia i zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania, 

z zachowaniem liczby cyfr znaczących 

wynikającej z danych) 

V. OPTYKA 

Uczeń: 

• wymienia źródła światła; posługuje się 

pojęciami: promień świetlny, wiązka 

światła, ośrodek optyczny, ośrodek 

optycznie jednorodny; rozróżnia rodzaje 

źródeł światła (naturalne i sztuczne) oraz 

rodzaje wiązek światła (zbieżna, 

równoległa i rozbieżna) 

• ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się 

światła w ośrodku jednorodnym; podaje 

przykłady prostoliniowego biegu promieni 

światła w ota- czającej rzeczywistości 

• opisuje mechanizm powstawania cienia 

i półcienia jako konsekwencje 

prostoliniowego rozchodzenia się światła 

w ośrodku jednorodnym; podaje 

przykłady powstawania cienia i półcienia 

w otaczającej rzeczywistości 

• porównuje zjawiska odbicia 

i rozproszenia światła; podaje przykłady 

odbicia i rozproszenia światła 

w otaczającej rzeczywistości 

• rozróżnia zwierciadła płaskie i sferyczne 

(wklęsłe i wypukłe); podaje przykłady 

zwierciadeł w otaczającej rzeczywistości 

• posługuje się pojęciami osi optycznej 

i promienia krzywizny zwierciadła; 

wymienia cechy obrazów wytworzo-nych 

przez zwierciadła (pozorne lub 

rzeczywiste, proste lub odwrócone, 

powiększone, pomniejszone lub tej samej 

wielkości co przedmiot) 

• rozróżnia obrazy: rzeczywisty, pozor-ny, 

prosty, odwrócony, powiększony, 

Uczeń: 

• opisuje rozchodzenie się światła 

w ośrodku jednorodnym 

• opisuje światło jako rodzaj fal 

elektromagnetycznych; podaje przedział 

długości fal świetlnych oraz przybliżoną 

wartość prędkości światła w próżni 

• przedstawia na schematycznym rysunku 

powstawanie cienia i półcienia 

• opisuje zjawiska zaćmienia Słońca 

i Księżyca 

• posługuje się pojęciami: kąta padania, 

kąta odbicia i normalnej do opisu 

zjawiska odbicia światła od powierzchni 

płaskiej; opisuje związek między kątem 

padania a kątem odbicia; podaje 

i stosuje prawo odbicia 

• opisuje zjawisko odbicia światła od 

powierzchni chropowatej 

• analizuje bieg promieni wychodzących 

z punktu w różnych kierunkach, 

a następnie odbitych od zwierciadła 

płaskiego i zwierciadeł sferycznych; 

opisuje i ilustruje zjawisko odbicia od 

powierzchni sferycznej 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg 

promieni ilustrujący powstawanie obrazów 

pozornych wytwarzanych przez 

zwierciadło płaskie; wymienia trzy cechy 

obrazu (pozorny, prosty i tej samej 

wielkości co przedmiot); wyjaśnia, kiedy 

obraz jest rzeczywisty, a kiedy – pozorny 

• opisuje skupianie się promieni 

w zwierciadle wklęsłym; posługuje się 

pojęciami ogniska i ogniskowej 

Uczeń: 

• wskazuje prędkość światła jako 

maksymalną prędkość przepływu 

informacji; porównuje wartości 

prędkości światła w różnych ośrodkach 

przezroczystych 

• wyjaśnia mechanizm zjawisk zaćmienia 

Słońca i Księżyca, korzystając ze 

schematycznych rysunków przedsta-

wiających te zjawiska 

• projektuje i przeprowadza 

doświadczenie potwierdzające równość 

kątów padania i odbicia; wskazuje 

czynniki istotne i nieistotne dla wyników 

doświadczenia; prezentuje i krytycznie 

ocenia wyniki doświadczenia 

• analizuje bieg promieni odbitych od 

zwierciadła wypukłego; posługuje się 

pojęciem ogniska pozornego zwierciadła 

wypukłego 

• podaje i stosuje związek ogniskowej 

z promieniem krzywizny (w przybliżeniu 

 ); wyjaśnia i stosuje odwracalność 

biegu promieni świetlnych (stwierdza np., 

że promienie wychodzące z ogniska po 

odbiciu od zwierciadła tworzą wiązkę 

promieni równoległych do osi optycznej) 

• przewiduje rodzaj i położenie obrazu 

wytwarzanego przez zwierciadła 

sferyczne w zależności od odległości 

przedmiotu od zwierciadła 

• posługuje się pojęciem powiększenia 

obrazu jako ilorazu odległości obrazu od 

zwierciadła i odległości przedmiotu od 

Uczeń: 

• Ropisuje zagadkowe zjawiska opty-czne 
występujące w przyrodzie (np. miraże, 
błękit nieba, widmo Brockenu, halo) 

• Ropisuje wykorzystanie zwierciadeł 
i soczewek w przyrządach opty-cznych (np. 
mikroskopie, lunecie) 

• rozwiązuje zadania złożone, 

nietypowe (lub problemy), dotyczące 

treści rozdziału Optyka 

• realizuje własny projekt związany 

z treścią rozdziału Optyka 
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pomniejszony, tej samej wielkości co 

przedmiot 

• opisuje światło lasera jako jedno-barwne 

i ilustruje to brakiem rozszcze-pienia 

w pryzmacie; porównuje przejście światła 

jednobarwnego i światła białego przez 

pryzmat 

• rozróżnia rodzaje soczewek (skupiające i 

rozpraszające); posługuje się pojęciem 

osi optycz- nej soczewki; rozróżnia 

symbole soczewki skupiającej 

i rozpraszającej; podaje przykłady 

soczewek w otaczającej rzeczywistości 

oraz przykłady ich wykorzystania 

• opisuje bieg promieni ilustrujący 

powstawanie obrazów rzeczy-wistych 

i pozornych wytwarzanych przez 

soczewki, znając położenie ogniska 

• posługuje się pojęciem powię-kszenia 

obrazu jako ilorazu wysokości obrazu 

i wysokości przedmiotu 

• przeprowadza doświadczenia: 

− obserwuje bieg promieni światła 

i wykazuje przekazywanie energii przez 

światło, 

− obserwuje powstawanie obszarów 

cienia i półcienia, 

− bada zjawiska odbicia i rozpro-szenia 

światła, 

− obserwuje obrazy wytwarzane przez 

zwierciadło płaskie, obserwuje obrazy 

wytwarzane przez zwierciadła 

sferyczne, 

− obserwuje bieg promienia światła po 

przejściu do innego ośrodka 

w zależności od kąta padania oraz 

przejście światła jedno-barwnego 

i światła białego przez pryzmat, 

− obserwuje bieg promieni 

równoległych do osi optycznej 

przechodzących przez soczewki 

skupiającą i rozpraszającą, 

− obserwuje obrazy wytwarzane przez 

zwierciadła 

• podaje przykłady wykorzystania 

zwierciadeł w otaczającej rzeczywistości 

• opisuje i konstruuje graficznie bieg 

promieni ilustrujący powstawanie 

obrazów rzeczy-wistych i pozornych 

wytwarzanych przez zwierciadła 

sferyczne, znając położenie ogniska 

• opisuje obrazy wytwarzane przez 

zwierciadła sferyczne (podaje trzy cechy 

obrazu) 

• posługuje się pojęciem powiększenia 

obrazu jako ilorazu wysokości obrazu 

i wysokości przedmiotu 

• opisuje jakościowo zjawisko załamania 

światła na granicy dwóch ośrodków 

różniących się prędkością rozchodzenia 

się światła; wskazuje kierunek załamania; 

posługuje się pojęciem kąta załamania 

• podaje i stosuje prawo załamania 

światła (jakościowo) 

• opisuje światło białe jako mieszaninę 

barw; ilustruje to rozszczepieniem światła 

w pryzmacie; podaje inne przykłady 

rozszczepienia światła 

• opisuje i ilustruje bieg promieni 

równoległych do osi optycznej 

przechodzących przez soczewki 

skupiającą i rozpraszającą, posługując 

się pojęciami ogniska i ogni- skowej; 

rozróżnia ogniska rzeczywiste i pozorne 

• wyjaśnia i stosuje odwracalność biegu 

promieni świetlnych (stwierdza np., że 

promienie wychodzące z ogniska po 

załamaniu w soczewce skupiającej 

tworzą wiązkę promieni równoległych do 

osi optycznej) 

• rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone 

przez soczewki; rozróżnia obrazy: 

rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; 

porównuje wielkość przedmiotu 

z wielkością obrazu 

zwierciadła; podaje i stosuje wzory na 

powiększenie obrazu (np.:  i ); 

wyjaśnia, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 1 

• wyjaśnia mechanizm rozszczepienia 

światła w pryzmacie, posługując się 

związkiem między prędkością światła 

a długością fali świetlnej w różnych 

ośrodkach i odwołując się do widma 

światła białego 

• opisuje zjawisko powstawania tęczy 

• Rposługuje się pojęciem zdolności sku-

piającej soczewki wraz z jej jednostką (1 D) 

• posługuje się pojęciem powiększenia 

obrazu jako ilorazu odległości obrazu od 

soczewki i odległości przedmiotu od 

soczewki; podaje i stosuje wzory na 

powiększenie obrazu (np.:  i );  

stwierdza, kiedy: p  < 1, p = 1, p > 1; 

porównuje obrazy w zależności od 

odległości przedmiotu od soczewki 

skupiającej i rodzaju soczewki 

• przewiduje rodzaj i położenie obrazu wy- 

tworzonego przez soczewki w zależności 

od odległości przedmiotu od soczewki, 

znając położenie ogniska (i odwrotnie) 

• Rposługuje się pojęciami astygmatyzmu 

i daltonizmu 

• rozwiązuje zadania (lub problemy) 

bardziej złożone dotyczące treści 

rozdziału Optyka 

• posługuje się informacjami 

pochodzącymi z analizy przeczytanych 

tekstów (w tym popularnonaukowych) 

dotyczących treści rozdziału Optyka (w 

tym tekstu: Zastosowanie prawa odbicia 

i prawa załamania światła 

zamieszczonego w podręczniku) 
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soczewki skupiające, 

korzystając z ich opisu i przestrzegając 

zasad bezpie-czeństwa; opisuje przebieg 

doświad- czenia (wskazuje rolę użytych 

przyrządów oraz czynniki istotne 

i nieistotne dla wyników doświad-czeń); 

formułuje wnioski na podstawie wyników 

doświadczenia 

• wyodrębnia z tekstów, tabel i ilu-stracji 

informacje kluczowe dla opisywanego 

zjawiska lub problemu 

• współpracuje w zespole podczas 

przeprowadzania obserwacji 

i doświadczeń, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa 

• rozwiązuje proste (bardzo łatwe) 

zadania dotyczące treści rozdziału 

Optyka 

• opisuje obrazy wytworzone przez 

soczewki (wymienia trzy cechy obrazu); 

określa rodzaj obrazu w zależności od 

odległości przedmiotu od soczewki 

• opisuje budowę oka oraz powstawanie 

obrazu na siatkówce, korzystając ze 

schematycznego rysunku przedstawia-

jącego budowę oka; posługuje się 

pojęciem akomodacji oka 

• posługuje się pojęciami 

krótkowzroczności i dalekowzroczności; 

opisuje rolę soczewek w korygowaniu 

tych wad wzroku 

• przeprowadza doświadczenia: 

− demonstruje zjawisko prostoliniowego 

rozchodzenia się światła, 

− skupia równoległą wiązką światła za 

pomocą zwierciadła wklęsłego 

i wyznacza jej ognisko, 

− demonstruje powstawanie obrazów za 

pomocą zwier ciadeł sferycznych, 

− demonstruje zjawisko załamania 

światła na granicy ośrodków, 

− demonstruje rozszczepienie światła 

w pryzmacie, 

− demonstruje powstawanie obrazów za 

pomocą soczewek, 

− otrzymuje za pomocą soczewki 

skupiają-cej ostre obrazy przedmiotu 

na ekranie, 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa; 

wskazuje rolę użytych przyrządów oraz 

czynniki istotne i nieistotne dla wyników 

doświadczeń; formułuje wnioski na 

podstawie tych wyników 

• rozwiązuje proste zadania (lub 

problemy) dotyczące treści rozdziału 

Optyka 
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Technika 

 

Wymagania podstawowe do zaliczenia przedmiotu: 
Uczeń: 

1) zna podstawowy zasób pojęć, rozumie je i potrafi opisać zjawiska fizyczno-techniczne; 

2) sporządza prostą dokumentację techniczną według zasad rysunku technicznego i normalizacji;  

3) przy sporządzaniu dokumentacji stosuje piktogramy, symbole, schematy; 

4) wykonuje proste projekty; 

5) zna właściwości podstawowych surowców i materiałów; 

6) dobiera odpowiedni materiał do zaprojektowanej konstrukcji; 

7) zna podstawowe operacje technologiczne i wykonuje je prawidłowo; 

8) projektuje proces technologiczny dla danego przedmiotu (ustala kolejność czynności); 

9) przy pomocy nauczyciela właściwie organizuje czas pracy; 

10) zna podstawowe urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i przybory; 

11) dobiera właściwie narzędzia do operacji technologicznej, poprawnie się nimi posługuje; 

12) pod nadzorem nauczyciela organizuje stanowisko pracy, oszczędza materiały; 

13) zachowuje ergonomiczną postawę podczas pracy; 

14) dba o ład i porządek na stanowisku pracy. 

• Wymagania rozszerzone: 

Uczeń: 

1) swobodnie posługuje się słownictwem technicznym, rozumie je i stosuje w wypowiedziach, używając wiele pojęć specjalistycznych; argumentuje swoje stanowisko; 

2) stosuje zasady rysunku technicznego i normalizacji przy sporządzaniu samodzielnych rozbudowanych projektów; 

3) czyta i analizuje gotowe dokumentacje techniczne oraz instrukcje obsługi, opracowuje własne projekty lub zgłasza racjonalizatorskie pomysły usprawniające 

gotowe projekty; 

4) zna właściwości surowców i  materiałów oraz ich cechy;  

5) dobiera właściwy materiał do zaprojektowanej przez siebie konstrukcji; 

6) ustala proces wytwórczy, dobiera właściwe operacje technologiczne; 

7) obsługuje prawidłowo urządzenia techniczne; 

8) samodzielnie dobiera narzędzia, przyrządy i przybory do właściwego procesu obróbczego; 

9) zna budowę i działanie narzędzi, stosuje je prawidłowo podczas operacji technologicznych, usuwa podstawowe usterki; 

10) bezpiecznie i ergonomicznie organizuje swoje stanowisko pracy; 

11) oszczędnie i ekologicznie stosuje materiały; 

12) ustala harmonogram i czas pracy; 

13) dba o ład i porządek na stanowisku pracy; 

14) pełni funkcje grupowego, narzędziowego lub porządkowego. 

 

 
 



 

308 

 

Moduł I.  

Ocena pracy indywidualnej ucznia 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Podejmowanie  
i planowanie działań (zadań) 

bardzo dobra jest inicjatorem działań, planuje samodzielnie, wprowadza nowe rozwiązania, 
wspiera swoich kolegów w działaniu 

dobra podejmuje zadania, samodzielnie planuje prace 

dostateczna wykonuje nieskomplikowane zadania, wymaga wsparcia nauczyciela, planuje i 
konsultuje  
z nauczycielem 

dopuszczająca pracuje na polecenie nauczyciela, samodzielnie nie podejmuje żadnych działań, 
pracuje według narzuconego planu 

2 Wykonanie podjętych zadań bardzo dobra wprowadza innowacyjne rozwiązania, jest kreatorem działań 

dobra dobiera materiały, ustala samodzielnie tok postępowania i sposób realizacji 

dostateczna dobiera materiały, ustala kolejność wykonania, realizuje, konsultuje z nauczycielem 

dopuszczająca nie potrafi samodzielnie: dobrać materiałów oraz narzędzi, ustalać toku wykonania 

3 Organizacja  
i bezpieczeństwo pracy 

bardzo dobra zwraca uwagę na ergonomię stanowiska pracy i bezpieczne metody pracy 

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy, zwraca uwagę na zachowanie zasad bhp 

dostateczna organizuje stanowisko pod kierunkiem nauczyciela, stara się pracować bezpiecznie 

dopuszczająca stanowisko pracy organizuje nauczyciel i czuwa nad bezpieczeństwem ucznia 
podczas pracy 

4 Wyniki pracy bardzo dobra wzbogacona o własne rozwiązania racjonalizatorskie, estetyczna, wykonana 
wzorcowo 
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Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

dobra praca zgodna z projektem, estetyczna, terminowo wykonana 

dostateczna uchybienia projektowe; praca wykonana poprawnie, terminowo 

dopuszczająca praca niezgodna z projektem, mało estetyczna, wykonana nieterminowo 

 

Ocena pracy grupowej uczniów 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Organizacja pracy bardzo dobra podejmują rolę zgodnie z osobistymi predyspozycjami, pracują bezkonfliktowo 

dobra samodzielnie rozdzielają role, starają się wywiązywać z powierzonych funkcji 

dostateczna role przydziela nauczyciel, uczniowie identyfikują się z przydzielonymi rolami 

dopuszczająca brak akceptacji powierzonych ról w grupie, podział został narzucony przez 
nauczyciela 

2 Komunikacja w grupie bardzo dobra rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do konsensusu 

dobra argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność grupy, starają się sami rozwiązać 
konflikty 

dostateczna stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji nauczyciela 

dopuszczająca wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel 

3 Wkład w pracę grupy bardzo dobra pracują samodzielnie, konsultują się z liderem grupy 

dobra równomiernie rozdzielają zadania, pracują samodzielnie 

dostateczna przydzielają zadania samodzielnie, ale proszą o akceptację nauczyciela 
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dopuszczająca nie potrafią samodzielnie rozdzielić pracy wśród członków grupy 

4 Przedstawienie rezultatów pracy bardzo dobra prezentację wzbogacają o reklamę pracy swojej grupy 

dobra samodzielną prezentację popierają argumentami 

dostateczna wyniki swojej pracy prezentują samodzielnie po konsultacji z nauczycielem 

dopuszczająca przygotowują prezentację pod kierunkiem nauczyciela 

 

 

Ocena wypowiedzi ustnej ucznia 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Rzeczowość odpowiedzi bardzo dobra odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na podstawie własnych poszukiwań  

dobra odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, wyczerpująca 

dostateczna podstawowy zakres wiedzy 

dopuszczająca błędy rzeczowe w zakresie tematyki wypowiedzi 

2 Uzasadnienie odpowiedzi bardzo dobra odpowiedź rozwinięta o własne zainteresowania i uargumentowana 

dobra odpowiedź poparta własnymi przemyśleniami 

dostateczna interpretuje posiadaną wiedzę i uzasadnia odpowiedź 

dopuszczająca nie potrafi uzasadnić wypowiedzi 

3 Język wypowiedzi bardzo dobra wzbogacony o duży zasób słów 

dobra odpowiedź swobodna; uczeń zna i poprawnie stosuje słownictwo techniczne 

dostateczna odpowiedź krótkimi, prostymi zdaniami, samodzielna 
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dopuszczająca odpowiedź złożona z pojedynczych słów, wymaga dodatkowych pytań nauczyciela 

4 Sposób prezentacji bardzo dobra ciekawy, interesujący, poszerzony o opracowane własnoręcznie pomoce 

dobra płynny, wzbogacony o rysunki schematyczne, wykresy 

dostateczna uporządkowany, krótki 

dopuszczająca chaotyczny, monotonny 

 

Ocena pracy wytwórczej 

Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

1 Przygotowanie dokumentacji 

technicznej wyrobu 

• samodzielność wykonania 

projektu, 

• zgodność z zasadami rysunku 

technicznego, 

• opracowanie planu wykonania, 

• wprowadzenie elementów 

usprawnień konstrukcyjnych 

bardzo dobra projekt rozbudowany, ze szczegółowymi rysunkami elementów; plan pracy przemyślany ze wskazaniem czasowym wykonania operacji 

technologicznych; rozwiązania racjonalizatorskie 

dobra projekt rozwinięty, zgodny z zasadami rysunku technicznego; samodzielnie opracowany plan wykonania; wprowadzone usprawnienia 

konstrukcyjne 

dostateczna samodzielne wykonanie nieskomplikowanego projektu; zachowanie podstawy rysunku technicznego; uproszczony plan pracy; próby 

usprawnień konstrukcyjnych wymagające akceptacji nauczyciela 

dopuszczająca projekt przygotowany przez nauczyciela i analizowany z uczniem; opracowanie planu pod kierunkiem uczącego; nieskomplikowana 

konstrukcja przedmiotu 

2 Realizacja zadania technicznego 

• organizacja stanowiska pracy, 

• wykorzystanie czasu pracy, 

• oszczędność materiału, 

• dobór narzędzi i przyborów, 

• poprawność posługiwania się 

narzędziami i przyborami, 

• stopień samodzielności podczas 

pracy 

bardzo dobra samodzielnie organizuje własne stanowisko pracy i pomaga kolegom; samodzielnie dobiera narzędzia z zastosowaniem przyrządów; 

wprowadza nowe materiały i usprawnienia technologiczne; praca wzorcowa; pomaga przy pracy słabszym uczniom  

dobra samodzielnie organizuje stanowisko pracy; właściwie dobiera narzędzia i przybory; oszczędza materiał; pracę wykonuje samodzielnie  

i w terminie 

dostateczna stanowisko pracy uczeń organizuje pod kontrolą nauczyciela; sam dobiera narzędzia, przybory i prosi o akceptację nauczyciela;  wymaga 

nadzoru podczas pracy i zwrócenia uwagi na właściwe zastosowanie narzędzi i przyborów; uczeń zwraca uwagę na oszczędne 

gospodarowanie materiałem 

dopuszczająca stanowisko organizuje nauczyciel; ustala także czas wykonania pracy; dobiera właściwe narzędzia i przybory; przeprowadza instruktaż użycia 
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Lp. Przedmiot oceny Ocena Kryterium oceny 

narzędzi i przyborów, nadzoruje wykonanie pracy przez ucznia; znikoma oszczędność materiału przez ucznia  

3 Stopień opanowania przez ucznia 

operacji technologicznych 

• przenoszenie wymiarów na 

materiał, 

• cięcie materiału, 

• obróbka materiału, 

• łączenie elementów, 

• czynności wykończeniowe 

bardzo dobra samodzielnie nanosi wymiary na materiał, nawet gdy przedmiot ma skomplikowaną budowę; dobiera właściwe metody cięcia i obróbk i 

materiału; stosuje nowe technologie połączeń; pracuje wzorowo 

dobra samodzielnie przenosi wymiary na materiał; tnie i łączy elementy zgodnie z dobraną do materiałów obróbką; wykańcza starannie;  dodaje 

elementy zdobnicze 

dostateczna ma trudności z przeniesieniem wymiarów na materiał; wymaga pomocy nauczyciela; tnie materiał pod kontrolą nauczyciela; łączy elementy, 

używając prostych połączeń; pracuje estetycznie 

dopuszczająca odwzorowuje od szablonu przygotowanego przez nauczyciela; tnie po linii prostej; stosuje nieskomplikowane sposoby połączeń; pracuje mało 

estetycznie 

 

 

Ocena gotowego wyrobu 

• zgodność z rysunkiem 

technicznym, 

• wykonanie zgodnie z 

harmonogramem, 

• użyteczność wyrobu 

bardzo dobra zgodny z rozwiniętą dokumentacją; skrócony czas pracy; dodatkowo wygospodarowany czas na pomoc kolegom; wysokie walory 

użyteczności 

dobra zgodny z rysunkiem; wykonany planowo; użyteczny 

dostateczna drobne niezgodności z rysunkiem; niewielkie opóźnienia czasowe w wykonaniu; przedmiot nadaje się do użytku  

dopuszczająca niezgodny z rysunkiem; opóźnienia w terminowym wykonaniu; błędy konstrukcyjne obniżają przydatność wyrobu 

 

Kryteria ocen w zakresie Modułu II 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Wpływ umeblowania  

i wystroju mieszkania na 

samopoczucie człowieka. 

Projektowanie umeblowania 

mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak powinno być 

oświetlone miejsce do pracy; 

• w bezpieczny sposób 

posługiwać się podstawowymi 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić pojęcia: ciąg komunikacyjny, 

rzut poziomy mieszkania, ściana 

nośna, ściana działowa, trzon 

kominowy, 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jaki wpływ na samopoczucie 

człowieka mają: kształt i ustawienie 

mebli, zastosowane kolory, oświetlenie 

itp., 

Uczeń potrafi: 

• zaplanować kolorystykę wyposażenia 

mieszkania zgodnie z potrzebami 

mieszkańców; 

• racjonalnie rozplanować rozmieszczenie 
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Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

narzędziami do obróbki papieru • odczytać rzut poziomy mieszkania,  

• w prawidłowy, bezpieczny sposób 

posługiwać się podstawowymi 

narzędziami do obróbki papieru 

• zaprojektować umeblowanie 

mieszkania zgodnie z zasadami 

ergonomii, 

• prawidłowo ciąć, zaginać i sklejać karton 

pomieszczeń dla poszczególnych członków 

rodziny 

Zasady racjonalnego 

urządzenia kuchni. 

Zasady prawidłowego 

przechowywania produktów 

pożywczych 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• dlaczego kuchenka i chłodziarka 

nie mogą stać obok siebie; 

• dlaczego kuchenka gazowa nie 

może stać pod oknem; 

• jak przygotować produkty do 

przechowywania w chłodziarce 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest ciąg roboczy  

i  zaprojektować go z pomocą 

nauczyciela, 

• prawidłowo rozmieścić produkty 

żywnościowe w chłodziarce 

Uczeń potrafi: 

• samodzielnie zaprojektować ciąg 

roboczy, 

• wskazać odpowiednie miejsce na 

ustawienia chłodziarki  

Uczeń potrafi: 

• zaprojektować rozmieszczenie sprzętu w 

kuchni z uwzględnieniem ergonomii i zasad 

bhp 

Savoir-vivre przy stole Uczeń potrafi:  

• kulturalnie zachować się przy 

stole 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo ułożyć podstawowe 

elementy nakrycia stołu 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo nakryć do stołu 

Uczeń potrafi: 

• obsłużyć biesiadników zgodnie  

z zasadami dobrego wychowania 

Wykonanie elementów 

wystroju stołu 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo ułożyć serwetki w 

serwetniku 

Uczeń potrafi: 

• wykonać elementy zdobnicze stołu 

według podanego wzoru 

Uczeń potrafi: 

• ubrać stół zgodnie z istniejącymi  

w tym zakresie tradycjami 

Uczeń potrafi: 

• zaprojektować wystrój stołu w zależności od 

okoliczności 

Racjonalne korzystanie  

z instalacji wodno-

kanalizacyjnej 

Uczeń potrafi: 

• prawidłowo zareagować, gdy 

zostanie uszkodzona instalacja 

wodociągowa, 

• prawidłowo zareagować, gdy 

zostanie uszkodzona instalacja 

kanalizacyjna 

Uczeń potrafi: 

• podjąć działania mające na celu 

oszczędzanie wody 

Uczeń potrafi: 

• odczytać schemat instalacji wodno-

kanalizacyjnej, 

• wyjaśnić znaczenie oszczędzania wody 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jak dostarczano wodę do domów w czasach, 

gdy nie było wodociągów, 

• skutki marnotrawstwa wody, 

• co to jest rzut pionowy domu 

Ekonomiczne korzystanie  

z systemów grzewczych 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak można zmniejszyć 

koszty ogrzewania mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na 

koszty ogrzewania mieszkania 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jak ciepło rozchodzi się  

w powietrzu, 

Uczeń potrafi: 

• wyciągać prawidłowe wnioski  

z przeprowadzonych doświadczeń 
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Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

   • narysować spiralę za pomocą cyrkla, 

• ciąć papier po okręgu, 

• przeprowadzać proste doświadczenia 

 

Wyjaśnienie istoty prądu 

elektrycznego. 

Bezpieczne korzystanie  

z energii elektrycznej. 

Koszty związane z 

korzystaniem z energii 

elektrycznej 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• co to jest bezpiecznik i tablica 

rozdzielcza, 

• jak postąpić, gdy w domu 

zgaśnie światło, 

• wyjaśnić, jak należy postąpić w 

przypadku porażenia prądem 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest obwód elektryczny i 

odbiornik elektryczny, 

• wyjaśnić, co to jest pion energetyczny, 

puszki rozgałęźne, 

• zlokalizować w domu przewody 

elektryczne, 

• odczytać schemat instalacji elektrycznej, 

• narysować i zmontować obwód 

szeregowy  

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest prąd elektryczny, 

• wyjaśnić, co to jest natężenie i napięcie 

prądu, 

• narysować i zmontować obwód 

równoległy, 

• wyjaśnić, jaka jest różnica między 

obwodem szeregowym i równoległym 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, co to jest moc urządzeń 

elektrycznych, 

• wyjaśnić, od czego zależy ilość zużytej 

energii elektrycznej, 

• wyjaśnić, w jaki sposób można oszczędzać 

energię elektryczną, 

• zdiagnozować, dlaczego w obwodzie nie 

płynie prąd 

Bezpieczne korzystanie  

z urządzeń gazowych 

Uczeń potrafi: 

• wskazać miejsca, które może  

sam obsługiwać, 

• wyjaśnić, jak należy postąpić, 

gdy w pomieszczeniu czuć 

zapach gazu 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie zagrożenia istnieją przy 

nieprzestrzeganiu zasad bhp, 

• wyjaśnić, dlaczego przewody gazowe  

są malowane na żółto 

Uczeń potrafi: 

• odczytać schemat instalacji gazowej, 

• wyjaśnić, jakie działania należy podjąć 

w celu oszczędności gazu 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie skutki niesie za sobą marnotrawstwo 

gazu; 

• dlaczego główne zawory gazowe są 

umieszczane na zewnątrz budynków 

Realizacja projektu Uczeń wykonuje z pomocą 

kolegów powierzone mu zadania 

Uczeń samodzielnie wykonuje 

powierzone mu zadania 

Uczeń potrafi  wspólnie z innymi: 

• podejmować decyzję dotyczącą formy 

opracowania projektu, 

• opracować plan pracy i jej podział 

między członków grupy 

Uczeń potrafi: 

• podjąć decyzję dotyczącą wyboru tematu, 

• dopilnować prawidłowego przebiegu pracy, 

• w sposób uporządkowany, interesujący 

przeprowadzić prezentację 
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Kryteria ocen w zakresie Modułu III. 

Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

Klasyfikacja urządzeń 

technicznych.  

Budowa urządzeń 

technicznych. 

Schematy blokowe 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, według jakich kryteriów można 

przeprowadzać klasyfikację urządzeń 

technicznych, 

• sklasyfikować urządzenia techniczne 

według wykonywanej pracy  

Uczeń potrafi: 

• przeprowadzić klasyfikację urządzeń 

technicznych według wykonywanej 

pracy i ich konstrukcji 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• czym różnią się urządzenia 

mechaniczne od 

elektromechanicznych, 

• do czego służą i jak działają przekładnie 

Uczeń potrafi: 

• wyróżnić w urządzeniach zespół 

napędowy, przekładnie i zespół roboczy, 

• narysować schemat blokowy wybranego 

urządzenia technicznego 

Regulacje stosowane  

w urządzeniach 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić na dowolnym przykładzie  

(np. pralki), jakie zmiany w ostatnich 

latach nastąpiły w budowie urządzeń 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie zmiany w technice 

mają związek ze zmniejszeniem 

uciążliwości pracy 

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie zmiany w technice mają związek z 

niezawodnością działania urządzeń, 

• jak działają proste regulatory poziomu 

cieczy 

Uczeń potrafi  wyjaśnić: 

• jak zmiany wprowadzane w urządzeniach 

technicznych wpływają na zwiększenie 

bezpieczeństwa użytkowania i 

niezawodność działania urządzeń, 

• jak działają regulatory temperatury 

Zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń 

technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wymienić dokumenty, w których należy  

szukać potrzebnych informacji, 

dotyczących obsługi urządzeń, 

• wymienić działania zabronione w czasie 

korzystania z urządzeń technicznych 

Uczeń potrafi: 

• wyszukiwać w instrukcji potrzebne 

informacje na temat obsługi 

urządzenia 

Uczeń potrafi: 

• korzystać z informacji na temat obsługi 

i konserwacji urządzenia zawartych w 

instrukcji i karcie gwarancyjnej 

urządzenia 

Uczeń potrafi: 

• wymienić informacje, które powinny się 

znajdować w instrukcji obsługi, 

• wyjaśnić zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń technicznych 

Urządzenia grzewcze Uczeń potrafi  

• wymienić urządzenia grzewcze 

stosowane w domu 

Uczeń potrafi  

• wyjaśnić zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń grzewczych 

Uczeń potrafi  

• wyjaśnić, co może być elementem 

grzejnym w urządzeniach 

Uczeń potrafi wyjaśnić:  

• jakie zadanie w urządzeniu realizują: 

element grzejny, śmigło i termostat 

Nowoczesne urządzenia 

w domu.  

Urządzenia do obróbki 

termicznej produktów 

spożywczych. 

Urządzenia pomagające  

Uczeń potrafi wyjaśnić: 

• jakie środki ostrożności należy 

zachować, posługując się 

poszczególnymi urządzeniami, 

• jakie niebezpieczeństwa wiążą się  

z korzystaniem z kuchenki mikrofalowej 

Uczeń potrafi: 

• dobrać naczynia, które mogą być 

używane w kuchence mikrofalowej, 

• wybrać odpowiedni program, 

• przygotować potrawy do obróbki 

termicznej w kuchence mikrofalowej 

Uczeń potrafi: 

• wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla 

użytkowników kuchenki mikrofalowej, 

• opisać wady i zalety poszczególnych 

urządzeń, 

• wyjaśnić zasadę działania systemu 

Uczeń potrafi: 

• opisać wady i zalety poszczególnych 

urządzeń do obróbki termicznej 

produktów spożywczych, 

• wyjaśnić, jak działa kuchenka mikrofalowa, 

• wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla 
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Ocena 

Oceniana tematyka 

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 

w utrzymaniu czystości centralnego odkurzania użytkowników zmywarki, 

• uzasadnić przewagę nowoczesnych 

urządzeń do usuwania kurzu nad 

tradycyjnym odkurzaczem 

 

Karta rowerowa 

Wymagania programowe i kryteria ocen  

Materiał  

nauczania  

Wymagania podstawowe (P) 

na ocenę dostateczną 

Wymagania rozszerzające (R) 

na ocenę dobrą (P+R) 

Wymagania dopełniające (D) 

na ocenę bardzo dobrą (P+R+D) 

Zasady poruszania się po 

drogach: 

 

–bezpieczna droga do szkoły, 

 

– przechodzenie przez 

jezdnie, 

 

–przejazdy kolejowe  

i tramwajowe,  

 

– z odblaskami  na drogach 

Uczeń: 

– zna zasady ruchu prawostronnego, 

szczególnej ostrożności i ograniczonego 

zaufania, 

– wymienia rodzaje dróg i rozpoznaje ich 

elementy, 

– rozumie potrzebę stosowania środków 

ostrożności podczas prowadzenia psów na 

drodze, 

– wie, jakie znaki drogowe są szczególnie ważne 

dla pieszych, 

– identyfikuje sygnały dawane przez policjanta 

kierującego ruchem, 

– rozumie hierarchię ważności norm, znaków, 

sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym, 

– zna rodzaje przejść przez jezdnie i ich 

oznakowania, 

– zna zasady przechodzenia przez jezdnie 

w miejscach wyznaczonych 

i nieoznakowanych, 

– zna znaki i sygnały drogowe związane 

z bezpieczeństwem na przejazdach 

Uczeń: 

– uzasadnia potrzebę ustanowienia zasad w ruchu 

drogowym, 

– stosuje w życiu codziennym zasadę ruchu 

prawostronnego, 

– wskazuje miejsca i okoliczności, w których mają 

zastosowanie zasady szczególnej ostrożności 

i ograniczonego zaufania, 

– charakteryzuje drogę w mieście i na wsi, 

– rozumie kod graficzny znaków drogowych (kolor 

i kształt), 

– przewiduje skutki nieprzestrzegania hierarchii 

ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń 

w ruchu drogowym, 

– klasyfikuje przejścia przez jezdnię w odniesieniu  

do bezpieczeństwa pieszych, 

– rozpoznaje różne rodzaje skrzyżowań i ich 

oznakowania, 

– poprawnie interpretuje i stosuje się do znaków 

i sygnałów na przejazdach tramwajowych  

i kolejowych, 

– wyodrębnia elementy odróżniające pojazdy 

Uczeń: 

– wyjaśnia, jak należy rozumieć zasadę ograniczonego 

zaufania w ruchu drogowym, 

– klasyfikuje niebezpieczne zachowania pieszych, mogące 

być przyczyną wypadków drogowych, 

– planuje sposoby poprawy bezpieczeństwa pieszych  

na drodze, 

– przewiduje zagrożenia i wybiera bezpieczne przejścia przez 

jezdnie, 

– wskazuje i omawia przykłady stosowania zasady 

szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania  

przy przechodzeniu przez jezdnie, 

– wyjaśnia konieczność ustępowania pierwszeństwa 

przejazdu pojazdom uprzywilejowanym w ruchu drogowym, 

– planuje sposoby poprawy bezpieczeństwa pieszych  

na drodze w trudnych warunkach atmosferycznych i przy 

złej widoczności, 

– planuje bezpieczną i najkrótszą trasę do wyznaczonego celu 

podróży, 

– stosuje środki ostrożności w kontaktach z obcymi 

w miejscach publicznych, 

– w czasie podróży środkami komunikacji publicznej 
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Materiał  

nauczania  

Wymagania podstawowe (P) 

na ocenę dostateczną 

Wymagania rozszerzające (R) 

na ocenę dobrą (P+R) 

Wymagania dopełniające (D) 

na ocenę bardzo dobrą (P+R+D) 

tramwajowych i kolejowych, 

– zna zasady przechodzenia przez 

skrzyżowania, przejazdy tramwajowe 

i kolejowe, 

– rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane w ruchu 

drogowym, 

– wie, co to znaczy być widzianym, 

– zna zasady poruszania się po drogach przy 

złej widoczności, 

– zna elementy odblaskowe i umie je stosować,  

– rozpoznaje znaki drogowe występujące 

w pobliżu przystanków komunikacji publicznej, 

– odczytuje informacje z rozkładów jazdy  

na przystankach, 

– zna zasady bezpiecznego oczekiwania na 

przystanku, 

– wie o zagrożeniach mienia w środkach 

komunikacji publicznej, 

– zna zasady właściwego wsiadania 

i wysiadania oraz bezpiecznego oddalania się 

z przystanku, 

– wie, jakie prawa i obowiązki ma pasażer 

komunikacji publicznej oraz uczeń 

korzystający z autobusu szkolnego, 

– zna obowiązki pasażera samochodu 

osobowego, 

– zna zasady właściwego wsiadania 

i wysiadania z samochodu, 

– wymienia zachowania pasażera, które 

przeszkadzają kierującemu samochodem 

 

uprzywilejowane w ruchu od innych pojazdów, 

– stosuje zasady bezpiecznego zachowania na 

drodze przy złej widoczności, 

– wyjaśnia, gdzie, kiedy, jak i dlaczego należy nosić 

elementy odblaskowe, 

– posługuje się mapą komunikacyjną i planem 

miasta, 

– umie zabezpieczyć własne mienie przed 

kradzieżą w czasie podróży, 

– stosuje na co dzień zasady bezpiecznego 

i kulturalnego zachowania w miejscach 

publicznych, 

– przewiduje zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego wsiadania lub wysiadania 

z samochodu, 

– wyjaśnia znaczenie stosowania w pojazdach 

pasów bezpieczeństwa oraz fotelików 

ochronnych,  

– stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego 

zachowania w samochodzie 

i indywidualnej klasyfikuje zachowania pieszych i kierowców 

w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa  



 

318 

 

Materiał  

nauczania  

Wymagania podstawowe (P) 

na ocenę dostateczną 

Wymagania rozszerzające (R) 

na ocenę dobrą (P+R) 

Wymagania dopełniające (D) 

na ocenę bardzo dobrą (P+R+D) 

Podróżowanie, turystyka, 

wypoczynek: 

 

Zasady korzystania 

z komunikacji zbiorowej 

i indywidualnej 

 

– w środkach lokomocji i na 

przystankach, 

 

– na szlakach górskich, nad 

wodą i na wodzie, 

 

– sposoby wzywania pomocy, 

numery telefonów 

ratowniczych 

 

 

Karta rowerowa: 

 

–  oznakowanie dróg 

rowerowych i poruszanie się  

po nich, 

 

– przejazdy dla rowerzystów, 

 

– sztuka jazdy na rowerze, 

 

– przygotowanie roweru do 

jazdy, 

 

– rowerzysta uczestnikiem 

ruchu drogowego, 

 

– manewry na drodze, 

 

Uczeń: 

– zna przeznaczenie rozkładów jazdy,  

– identyfikuje znaki turystyczne, 

– czyta drogowskazy, 

– zna zasady bezpiecznego zachowania na 

szlakach turystycznych, 

– zna zasady bezpiecznego zachowania nad 

wodą i na wodzie, 

– wie, w jaki sposób są oznaczone trasy 

narciarskie, 

– zna telefony alarmowe i sposoby wzywania 

pomocy 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

– zna ogólne zasady użytkowania roweru, 

– rozpoznaje elementy obowiązkowego 

wyposażenia roweru, 

– wykonuje proste czynności związane 

z obsługą roweru, 

– zna warunki uzyskania karty rowerowej, 

– poprawnie wykonuje zadania praktyczne 

z techniki jazdy rowerem, 

– zna znaczenie używania kasku rowerowego, 

odpowiedniego ubrania i elementów 

odblaskowych, 

– wymienia miejsca na drogach publicznych, 

wydzielone do jazdy rowerem, 

– identyfikuje znaki i sygnały drogowe dla 

rowerzystów, 

– zna zasady poruszania się po drogach 

rowerowych, 

Uczeń: 

– czyta rozkłady jazdy, rozumie oznaczenia 

i informacje podawane na szlakach turystycznych, 

– czyta mapy i przewodniki turystyczne, 

– stosuje zasady bezpieczeństwa związane 

z turystyką, 

– wyjaśnia skróty GOPR i WOPR, 

– planuje podstawowe wyposażenie apteczki 

turysty, 

– umie przedstawić algorytm postępowania w razie 

nieszczęśliwego wypadku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

– zna informacje zawarte w instrukcji obsługi roweru 

i umie z nich korzystać, 

– rozumie działanie przekładni łańcuchowej, 

– rozumie konieczność doskonalenia techniki jazdy 

rowerem, 

– jeździ rowerem w kasku ochronnym, 

– charakteryzuje drogi rowerowe, zgodnie z ich 

oznakowaniami, 

– stosuje wymaganą ostrożność na przejazdach  

dla rowerzystów, 

– prezentuje właściwy sposób wykonania 

poszczególnych manewrów, 

– rozróżnia rodzaje, kształty i barwy znaków 

drogowych, 

– przyporządkowuje treść znaku do danej sytuacji 

drogowej, 

Uczeń: 

– proponuje, jak zachęcać do dbania o przystanki komunikacji 

zbiorowej oraz środki transportu publicznego, 

– planuje bezpieczną trasę wycieczkową, dostosowaną do 

możliwości wszystkich jej uczestników, 

– wyjaśnia, na czym polega praca służb ratowniczych, 

– analizuje zachowania narciarzy mogące zagrażać 

bezpieczeństwu własnemu i innych miłośników tego sportu,  

– udziela pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

– przewiduje zagrożenia wynikające z jazdy niesprawnym 

rowerem, 

– planuje dodatkowe wyposażenie roweru i rowerzysty, 

zwiększające jego bezpieczeństwo na drodze, 

– potrafi zaprojektować sposób doskonalenia jazdy rowerem 

i zachęca do tego innych, 

– formułuje problem wspólnego korzystania z dróg 

rowerowych przez pieszych i rowerzystów, 

– przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego 

wykonywania manewrów, 

– selekcjonuje zachowania pieszych i rowerzystów 

zagrażające ich bezpieczeństwu w pobliżu przejazdów 

kolejowych i tramwajowych 
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Materiał  

nauczania  

Wymagania podstawowe (P) 

na ocenę dostateczną 

Wymagania rozszerzające (R) 

na ocenę dobrą (P+R) 

Wymagania dopełniające (D) 

na ocenę bardzo dobrą (P+R+D) 

– pierwszeństwo przejazdu, 

 

– przygotowanie  

do uzyskania karty rowerowej 

 

– wyjaśnia, na czym polegają poszczególne 

manewry, 

– odczytuje znaki drogowe związane 

z wykonywaniem manewrów, 

– zna sygnały i znaki drogowe ważne dla 

pieszych i rowerzystów, 

– zna znaki pionowe i poziome związane 

z udzielaniem pierwszeństwa przejazdu, 

– wie, kto ma pierwszeństwo na prostym odcinku 

drogi,  

– zna rodzaje skrzyżowań i obowiązujące na 

nich zasady pierwszeństwa przejazdu, 

– rozpoznaje sygnały i znaki drogowe na 

przejazdach kolejowych i tramwajowych, 

– zna przyczyny wypadków drogowych 

spowodowanych przez rowerzystów 

 

 

– rozpatruje zasady pierwszeństwa przejazdu 

zgodnie z hierarchią postępowania w ruchu 

drogowym, 

– przewiduje zagrożenia wynikające 

z niestosowania się do znaków drogowych, 

– analizuje okoliczności i sytuacje mogące zagrażać 

bezpieczeństwu rowerzystów oraz innych 

uczestników ruchu drogowego 
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Materiał  

nauczania  

Wymagania podstawowe (P) 

na ocenę dostateczną 

Wymagania rozszerzające (R) 

na ocenę dobrą (P+R) 

Wymagania dopełniające (D) 

na ocenę bardzo dobrą (P+R+D) 

Pierwsza pomoc: 

 

– czynności możliwe  

do wykonania  

na miejscu wypadku, 

 

– telefony alarmowe oraz 

prawidłowe wzywanie 

pomocy, 

 

– udzielanie pierwszej 

pomocy 

Uczeń: 

– zna zasady postępowania w razie 

uczestnictwa w wypadku lub jego zauważenia, 

– wie, co to są czynności natychmiastowe, 

– wie, jak się zachować wobec osoby 

przytomnej  

lub nieprzytomnej,  

– wie, dlaczego stosuje się rękawiczki ochronne  

podczas udzielania pierwszej pomocy, 

– zna numery telefonów alarmowych, 

– umie wezwać pomoc i udzielić wyczerpujących 

informacji o zdarzeniu, 

– zna podstawowe wyposażenie apteczki 

pierwszej pomocy, 

– zna sposoby ochrony młodszych dzieci przed 

nieszczęśliwymi wypadkami 

Uczeń: 

– analizuje przyczyny wypadków i sposoby  

zapobiegania im, 

– potrafi ocenić sytuację na miejscu wypadku  

i swoje możliwości udzielenia pomocy, 

– umie zabezpieczyć miejsce wypadku, 

– umie udzielić pierwszej pomocy w drobnych 

urazach, 

– umie wskazać zagrożenia bezpieczeństwa 

młodszych dzieci 

Uczeń: 

– poprawnie interpretuje znaczenie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu 

drogowego, 

– podejmuje działania związane z niesieniem pomocy 

poszkodowanym, 

– projektuje rozwiązania poprawy bezpieczeństwa młodszych 

dzieci w domu i na podwórku 
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Informatyka 

 
Zadaniem edukacji informatycznej jest skoncentrowanie uwagi na rozwijaniu samodzielnego myślenia uczniów z jednoczesnym usunięciem nadmiaru 

wiadomości encyklopedycznych. 

Ważnym elementem jest celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania użytkowego do rozwiązywania 

typowych problemów praktycznych i szkolnych. 
W kształceniu informatycznym należy położyć szczególny nacisk na społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki, chodzi bowiem o to, 

by umiejętności informatyczne uczniowie wykorzystywali z zachowaniem obowiązujących przepisów i w godziwych celach. 

 

Opis wymagań ogólnych, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną ocenę 

 

Ocena celująca (6) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji oraz dostarczone przez nauczyciela trudniejsze zadania dodatkowe; 
jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza te, które są wymienione w planie wynikowym; w konkursach 

informatycznych przechodzi poza etap szkolny; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (np. przygotowuje potrzebne na lekcję materiały pomocnicze, pomaga 

kolegom w pracy); pomaga nauczycielom innych przedmiotów w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach. 

 
Ocena bardzo dobra (5) – uczeń wykonuje samodzielnie i bezbłędnie wszystkie zadania z lekcji; jest aktywny i pracuje systematycznie; posiada wiadomości i 

umiejętności wymienione w planie wynikowym; w razie potrzeby pomaga nauczycielowi (pomaga kolegom w pracy). 

 
Ocena dobra (4) – uczeń wykonuje samodzielnie i niemal bezbłędnie łatwiejsze oraz niektóre trudniejsze zadania z lekcji; pracuje systematycznie i wykazuje 

postępy; posiada wiadomości i umiejętności wymienione w planie wynikowym. 

Ocena dostateczna (3) – uczeń wykonuje łatwe zadania z lekcji, czasem z niewielką pomocą, przeważnie je kończy; stara się pracować systematycznie i wykazuje 

postępy; posiada większą część wiadomości i umiejętności wymienionych w planie wynikowym. 
 

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń czasami wykonuje łatwe zadania z lekcji, niektórych zadań nie kończy; posiada tylko część wiadomości i umiejętności 

wymienionych w planie wynikowym, jednak brak systematyczności nie przekreśla możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy informatycznej oraz 
odpowiednich umiejętności w toku dalszej nauki. 
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Klasa IV 

 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia 

Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeo: 

1 Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem, 
projekt Komputerowy słownik 

2 • wymienia podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej; 
• uruchamia i wyłącza komputer; 
• pisze prosty tekst w zaawansowanym edytorze tekstu. 

3 • zapisuje wyniki pracy w swoim folderze;  
• zachowuje właściwą postawę podczas pracy przy komputerze. 
• rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania komputera. 

4 • zapisuje kopię pliku/folderu na pendrivie w celu przeniesienia go na inny komputer. 

5 • aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej BHP. 

6 • biegle posługuje się edytorem tekstu; 
• biegle posługuje się zewnętrznym nośnikiem informacji. 

2 Twoja 
wizytówka 

Łączenie tekstu i ilustracji – edytor  
grafiki, np. Paint 

2 • korzysta z podstawowych narzędzi programu Paint; 
• osadza prosty tekst na rysunku. 

3 • wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji; 
• określa rozmiary obrazu (szerokośd, wysokośd). 

4 • formatuje wprowadzony tekst; 
• zapisuje wykonaną pracę w pliku dyskowym w folderze przeznaczonym na pliki 

graficzne. 

5 • przygotowuje dokument do wydruku; 
• nie popełnia błędów podczas edycji tekstu.  
• dba o estetykę utworzonego dokumentu. 

6 • biegle posługuje się edytorem grafiki. 

3 Co nowego  
w szkole? 

Tworzenie listy – edytor tekstu,   
np. Microsoft Word 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu; 
• wprowadza z klawiatury polskie znaki diakrytyczne i wielkie litery. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu; 
• formatuje wprowadzony tekst. 

4 • tworzy prosty tekst, stosując przy tym właściwe zasady edycji; 
• tworzy listę zgodnie ze specyfikacją podaną w podręczniku. 

5 • dba o estetykę wprowadzonego tekstu; 
• tworzy bezbłędną pracę. 

6 • biegle posługuje się edytorem tekstu. 
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4 Czy masz edytor 
tekstu? 

Nie tylko Word – edytor tekstu 
Apache OpenOffice Writer 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu AOO Writer; 
• wypełnia dokument treścią. 

3 • formatuje zawartośd dokumentu w edytorze AOO Writer. 

4 • pobiera i instaluje pakiet AOO ze wskazanej strony www 

5 • rozumie i potrafi wymienid zasady działania różnych licencji oprogramowania. 

6 • biegle posługuje się edytorem tekstu. 

5 Czy potrafisz 
szybko pisad? 

Szybkie pisanie na klawiaturze, słownik 
– edytor tekstu, np. Microsoft 
Word 

2 • poprawnie wprowadza tekst w edytorze. 

3 • przygotowuje dokument do wydruku. 

4 • poprawia błędy popełnione podczas pisania – ręcznie oraz za pomocą wbudowanego 
mechanizmu poprawnościowego i słownika w edytorze tekstu. 

5 • dba o estetyczny wygląd tekstu. 
• korzysta z programu do szybkiego pisania na klawiaturze (np. Mistrz Klawiatury). 

6 • biegle posługuje się edytorem tekstu; 
• biegle posługuje się klawiaturą. 

6 Pilnuj lekcji! Tworzenie tabeli – edytor tekstu,  
np. Microsoft Word 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu; 
• wypełnia tabelę treścią. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu; 
• wstawia tabelę do tekstu. 

4 • ustala orientację strony dokumentu; 
• środkuje akapit. 

5 • zapisuje tekst w indeksie górnym; 
• dba o estetykę wprowadzonego tekstu i czytelnie formatuje plan lekcji.  

6 • biegle posługuje się edytorem tekstu. 

7 Autoportret Rysowanie – edytor grafiki, np. Paint 2 • korzysta z programu Paint i jego narzędzi. 

3 • wykonuje rysunki w edytorze grafiki z dopracowaniem szczegółów obrazu, stosując 
narzędzie Lupa. 

4 • przygotowad 
rysunek do wydruku, nadając mu odpowiednie parametry; 

• drukuje 
dokument. 

5 • odpowiednio dobiera parametry rysunku przeznaczonego do wydruku;  
• dba o estetykę wykonywanej pracy. 

6 • biegle posługuje się narzędziami programu Paint, dopracowując szczegóły obrazu. 

8 Portret twojej 
klasy 

Przygotowanie tekstu do druku  
– edytor tekstu, np. Microsoft Word 

2 • korzysta z edytora tekstu w zakresie wprowadzania tekstu. 

3 • wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji; 
• poprawnie wstawia ilustracje do tekstu. 
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4 • formatuje wprowadzony tekst. 
• poprawnie rozmieszcza tekst i ilustracje na stronie dokumentu. 

5 • poprawnie ustala parametry strony – marginesy, rozmiar papieru, obramowanie tekstu. 
• stosuje obramowania strony. 
• drukuje dokument. 

6 • nie popełnia błędów edycyjnych w tekście; 
• poprawnie umieszcza znaki przestankowe w tekście.  
• dba o estetyczny wygląd pracy. 

9 Pokaż, jaki jesteś Tworzenie slajdu – program  
do prezentacji, np. Microsoft 
PowerPoint 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji. 

3 • umieszcza pola tekstowe na slajdzie; 
• umieszcza elementy graficzne na slajdzie. 

4 • dba o zwięzłośd wypowiedzi tekstowej. 

5 • wykonuje prostą prezentację z efektami animacji. 

6 • łączy wiele prezentacji w jedną; 
• samodzielnie dochodzi do ciekawych rozwiązao. 

10 Przyroda 
z komputerem 

Tworzenie prezentacji – program  
do prezentacji, np. Microsoft 
PowerPoint 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji; 
• z pomocą nauczyciela tworzy jednoslajdową prezentację. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z programu do tworzenia prezentacji; 
• tworzy prezentację zawierającą wiele slajdów. 

4 • korzysta z różnych układów slajdów; 
• odnajduje plik o podanej nazwie we wskazanym miejscu na dysku; 
• ustala rodzaj animacji poszczególnych obiektów i przejścia slajdów. 

5 • tworzy slajdy z dźwiękami, zdjęciami, tabelami i wykresami; 
• dobiera kolory, rysunki, ułożenie obiektów na slajdach, tempo animacji. 

6 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy. 

11 Hieroglify? Czcionki graficzne i symbole – edytor 
tekstu, np. Microsoft Word 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu; 
• formatuje wprowadzony tekst. 

3 • dobiera czcionkę; 
• przygotowuje dokument do wydruku i go drukuje. 

4 • używa symboli i znaków graficznych do ilustrowania tekstu lub wstawiania znaków 
spoza podstawowego zakresu; 

• stosuje metodę przeciągania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub pojedynczych 
znaków w dokumencie. 

5 • dba o estetyczny wygląd opracowywanego tekstu; 
• dobiera rysunki i symbole wstawiane do tekstu oraz sposób ich sformatowania w celu 

zwiększenia czytelności. 
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6  

12 Niech wszyscy 
wiedzą 

Ilustrowanie i formatowanie tabeli 
– edytor tekstu, np. Microsoft Word, 
edytor grafiki, np. Paint 

2 • korzysta z tabel i wbudowanej biblioteki obrazów w zaawansowanym edytorze tekstu  
(a w razie jej braku z serwisów zawierających kliparty); 

• korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej 
pomocą obrazy w polecanych serwisach. 

3 • wstawia tabelę do dokumentu, wypełnia ją tekstem, wstawia do niej ilustracje,  
formatuje i rozmieszcza poszczególne elementy na stronie dokumentu; 

• wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki i umieszcza je w tabeli utworzonej 
• przygotowuje dokument do wydruku. 

4 • zmienia strukturę tabeli poprzez dodawanie i usuwanie kolumn, wierszy i komórek; 
• drukuje tabelę. 

5 • dba o estetyczny wygląd tekstu i ilustracji zamieszczonych w tabeli, wygląd tabeli  
oraz właściwy dobór rysunków; 

• dba o czytelnośd przygotowanego dokumentu. 

6 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy. 

13 Bezpiecznie 
w sieci 

Poznanie zasad bezpieczeostwa  
w internecie 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia stronę portalu Siaciaki.pl. 

3 • uruchamia bezpieczną stronę WWW z katalogu serwisu Siaciaki.pl. 

4 • zna zasady netykiety i stosuje je w praktyce. 

5 • bezpiecznie korzysta z internetu. 

6  

14 Znajdź w sieci Wyszukiwanie danych w internecie 
– wyszukiwarka,  np. Google 

2 • zna adres internetowy wyszukiwarki Google; 
• z pomocą nauczyciela znajduje wymagane informacje za pomocą wyszukiwarki Google. 

3 • znajduje pożądane informacje za pomocą wyszukiwarki Google. 

4 • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetu. 

5 • stosuje właściwy dobór słów kluczowych podczas wyszukiwania informacji w sieci. 

6 • biegle posługuje się wyszukiwarką  Google i wyszukuje informacje w sieci. 

15 Język polski 
w internecie 

Łączenie tekstów – edytor tekstu,   
np. Microsoft Word 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;  
• korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej pomocą 

zadane teksty i obrazy. 

3 • kopiuje fragmenty tekstu i pliki graficzne ze stron internetowych do edytora tekstu;  
• formatuje tekst i rozmieszcza w nim ilustracje. 

4 • stosuje metodę przeciągania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub ilustracji   
w dokumencie;  

• przygotowuje dokument do wydruku i go drukuje. 



 

326 

 

5 • opisuje zasady ograniczające korzystanie z utworów obcego autorstwa do własnych 
potrzeb;  

• opisuje źródła pochodzenia materiałów użytych w utworzonym dokumencie; 
• dba o estetyczny wygląd opracowywanego tekstu, dobór rysunków wstawionych  

do tekstu oraz sposób formatowania dokumentu w celu zwiększenia jego czytelności. 

6 • biegle posługuje się wyszukiwarką  Google i wyszukuje w sieci teksty oraz ilustracje. 

16 Czyj to zamek? Pisanie i ilustrowanie opowiadania  
– edytor tekstu, np. Microsoft Word 

2 • korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;  
• odnajduje w folderze plik o podanej nazwie. 

3 • wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu za pomocą polecenia  
Wstawianie | Obraz; 

• wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji; 
• formatuje wprowadzony tekst, rozplanowuje układ tekstu i grafiki na stronie. 

4 • zapisuje pliki graficzne ze strony WWW w wybranym miejscu na dysku za pomocą 
polecenia zapisu z menu podręcznego; 

• poprawnie wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu, rozmieszcza je  
na stronie, ustala ich wielkośd. 

5 • dba o estetyczny wygląd dokumentu, rozplanowanie grafiki i tekstu i jego 
czytelnośd; 

• zmienia rozmiar obrazków, wybiera dla nich układ ramki; 
• świadomie i w odpowiednich miejscach stosuje układ ramki dla ilustracji. 

6  

17 Książka 
z obrazkami 

Przygotowanie wspólnego dokumentu 
(książki) – edytor tekstu, np. Microsoft 
Word 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu. 

3 • stosuje metodę przeciągania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub ilustracji   
w dokumencie.  

• przygotowuje dokument do wydruku, go drukuje. 

4 • poprawnie rozmieszcza ilustracje na stronie, ustala wielkości obrazków; 
• stosuje układ ramki dla ilustracji. 

5 • ustala wielkośd marginesów na stronach w całym dokumencie; 
• dba o estetyczny wygląd dokumentu, rozplanowanie grafiki i tekstu, jego czytelnośd;  
• właściwie ustawia wielkości marginesów zgodnie z przyjętym planem dokumentu. 

6 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy. 

18 Goście mile 
widziani 

Projektowanie i drukowanie zaproszeo 
– edytor tekstu, np. Microsoft 
Word 

2 • korzysta z zaawansowanego edytora tekstu i wbudowanej biblioteki graficznej 
(a w razie jej braku z serwisów zawierających kliparty); 

• korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej 
pomocą obrazy; 

• wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji. 
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3 • wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki i umieszcza je w dokumencie za pomocą 
operacji Kopiuj i Wklej, wybiera dla obrazków układ ramki; 

• formatuje tekst, rozmieszcza tekst i obrazki na stronie dokumentu. 

4 • korzysta z podglądu wydruku przed wydrukowaniem dokumentu; 
• drukuje dokument; 
• stosuje układ ramki dla ilustracji. 

5 • poprawnie wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu, rozmieszcza je  
na stronie, ustala wielkości obrazków; 

• dzieli tekst na kolumny; 
• dba o czytelnośd przygotowanego dokumentu. 

6 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy. 

19 Sprawdź słówko Wstawianie obrazków do tabeli  
– edytor tekstu, np. Microsoft Word 

2 • z pomocą  nauczyciela uruchamia edytor tekstu;  
• wypełnia tabelę treścią. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;  
• wstawia tabelę do tekstu. 

4 • wypełnia tabelę rysunkami wstawianymi z pliku; 
• odnajduje plik o podanej nazwie we wskazanym miejscu na  dysku; 
• środkuje w pionie i poziomie zawartośd komórki tabeli. 

5 • modyfikuje marginesy strony dokumentu;  
• używa niestandardowego rozmiaru czcionki; 
• dba o estetykę przygotowanego dokumentu i właściwe ułożenie obiektów na stronie;  
• przygotowuje dokument do druku. 

6  

20 Czy znasz ikony 
programów? 

Tworzenie własnej ikony – edytor  
grafiki, np. Paint 

2 • korzysta z rastrowego edytora grafiki. 

3 • rozróżnia ikony aplikacji, dokumentu i skrótu i wyjaśnia ich różnice funkcjonalne. 

4 • zadaje z góry wymagany rozmiar rysunku w edytorze grafiki; 
• wykonuje rysunek w powiększeniu metodą edycji pojedynczych pikseli; 
• dba o estetyczny wygląd wykonanego rysunku. 

5 • zamienia oryginalną ikonę pliku na własną, a następnie przywraca ikonę oryginalną; 
• wyjaśnia znaczenie rozszerzenia jako identyfikatora pliku i powiązanie pliku z aplikacją  

za pomocą rozszerzenia. 

6 • dobiera rysunek do funkcji ikony; 
• rozumie funkcjonalne różnice miedzy typami ikon; 
• skutecznie przeprowadza zamianę ikon (na własną i oryginalną). 

21 Scratch – co to 
jest? 

Instalacja programu Scratch, 
zakładanie konta użytkownika 

2 • tworzy konto użytkownika w serwisie Scratcha; 
• z pomocy nauczyciela uruchamia środowisko Scratch. 
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3 • loguje się do swojego konta; 
• z pomocą nauczyciela uruchamia wybrany pokaz w środowisku Scratch. 

4 • korzysta z pokazów przygotowanych w serwisie Scratcha. 

5 • posługuje się środowiskiem Scratch. 

6 • sprawnie posługuje się środowiskiem Scratch. 

22 Scratch – duszki 
i skrypty 

Przeglądanie przykładowego projektu 
i korzystanie z edytora obrazów  
w Scratchu 

2 • otwiera przykładowy projekt w Scratchu; 
• znajduje edytor kostiumów duszka. 

3 • analizuje przykładowy projekt w Scratchu; 
• posługuje się edytorem kostiumów duszka. 

4 • wprowadza zmiany w przykładowym projekcie;  
• zmienia kostium duszka. 

5 • wprowadza w nim zmiany według własnych pomysłów; 
• dodaje nowy kostium. 

6 • rozwija przykładowy projekt w Scratchu, realizując własne pomysły; 
• tworzy nowego duszka. 

23 Scratch – teksty  
i dźwięki 

Budowanie projektu z dźwiękiem  
w Scratchu 

2 • uruchomia środowisko Scratch i tworzy własny projekt. 

3 • układa skrypt wykorzystujący dźwięki. 

4 • wyjaśnia działanie ułożonego skryptu. 

5 • dodaje do skryptu własne dźwięki. 

6 • sprawnie posługuje się środowiskiem Scratch. 

24 Scratch – rysuj  
z Mruczkiem 

Rysowanie kolorowym pisakiem  
na scenie w programie Scratch 

2 • uruchomia środowisko Scratch i tworzy własny projekt. 

3 • korzysta z bloków Scratcha do rysowania na scenie. 

4 • korzysta z bloków Scratcha do zmiany kolorów w odpowiednim zakresie; 
• wykorzystuje do rysowania pętlę powtórz. 

5 • układa skrypt naciśnięcia dowolnego klawisza, który realizuje w pętli powtórz 
rysowanie kwadratu lub innego prostego rysunku z wykorzystaniem zmiany grubości 
pisaka, koloru i odcienia koloru. 

6 • analizuje projekty zamieszczone w serwisie Scratch. 

25 Liczby 
w komórkach 

Wprowadzanie i analiza danych  
– arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft 
Excel 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego. 

3 • odczytuje adres komórki arkusza; 
• wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje. 

4 • konstruuje tabele z danymi w arkuszu; 
• dopasowuje rozmiar kolumny tabeli do wpisanego w niej tekstu; 
• formatuje dane i dba o ich czytelnośd. 

5 • analizuje proste dane na podstawie wykresu sporządzonego w arkuszu. 
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6 • sprawnie posługuje się arkuszem kalkulacyjnym. 

26 Kolorowe słupki Pierwsze wykresy w arkuszu – arkusz 
kalkulacyjny, np. Microsoft Excel 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego. 

3 • tworzy pod kierunkiem nauczyciela prosty wykres słupkowy w arkuszu. 

4 • zmienia nazwę arkusza; 
• dba o poprawne sformatowanie danych i ich czytelnośd; 
• sporządza wykres i go opisuje, formatuje i przekształca, wprowadza parametry wykresu 

podane przez nauczyciela. 

5 • analizuje dane na podstawie wykresu słupkowego sporządzonego w arkuszu. 

6 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym. 

27 Czy masz arkusz 
kalkulacyjny? 

Nie tylko Excel – arkusz kalkulacyjny 
Apache OpenOffice Calc 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z programu AOO Calc. 

3 • radzi sobie w środowisku nowego oprogramowania. 

4 • czyta komunikaty programu i korzysta z wbudowanej pomocy. 

5 • wykonuje obrazki w arkuszu; 
• zapisuje pliki. 

6 • modyfikuje obrazki w arkuszu, tworzy obrazki według własnych pomysłów. 

28 A ty rośniesz... Tworzenie wykresu kolumnowego, 
analiza wyników – arkusz 
kalkulacyjny, np. Microsoft Excel 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia arkusz kalkulacyjny;  
• z pomocą nauczyciela wykonuje proste dwiczenie. 

3 • wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje. 

4 • projektuje tabele z danymi; 
• korzysta z funkcji Autosumowania do obliczania sumy liczb zapisanych w wielu 

komórkach. 

5 • tworzy prosty wykres kolumnowy, opisuje go w arkuszu i modyfikuje;  
• analizuje dane na podstawie wykresu kolumnowego. 

6 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym. 

29 Matematyka 
z komputerem 

Tworzenie formuł – arkusz kalkulacyjny, 
np. Microsoft Excel 

2 • z pomocą  nauczyciela uruchamia arkusz kalkulacyjny;  
• z pomocą nauczyciela wykonuje proste dwiczenie. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego;  
• korzystając z podręcznika, tworzy w arkuszu proste formuły. 

4 • czytelnie formatuje dane; 
• stosuje odpowiednie formuły do obliczeo w arkuszu. 

5 • używa arkusza do rozwiązywania zadao rachunkowych. 

6 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym. 

30 O czym mówią Porządkowanie danych w tabelach  2 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego. 
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dane? i na wykresach – arkusz kalkulacyjny, 
np. Microsoft Excel 

3 • wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je i edytuje; 
• konstruuje tabele z danymi;  
• z pomocą nauczyciela tworzy prosty wykres kołowy i opisuje go w arkuszu. 

4 • sortuje dane; 
• sporządza wykres i jego opis, wprowadza parametry wykresu podane przez nauczyciela;  
• formatuje dane i dba o ich czytelnośd. 

5 • analizuje dane na podstawie wykresu kołowego sporządzonego w arkuszu;  
• samodzielnie formatuje wykres. 

6 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym. 

 
Klasa V 

 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia 

Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeo: 

1. Lekcje z obrazkami 

1 Bezpiecznie  
z komputerem 

Bezpieczeostwo i higiena pracy  
z komputerem, ochrona przed wirusami, 
elementy jednostki centralnej komputera 
i urządzenia zewnętrzne 

2 • wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem. 

3 • wymienia konsekwencje niestosowania programów antywirusowych. 

4 • wymienia podstawowe rodzaje złośliwego oprogramowania;  
• wymienia podstawowe elementy jednostki centralnej. 

5 • opisuje sposoby ochrony danych i komputera przed złośliwym oprogramowaniem 
i nieautoryzowanym dostępem; 

• opisuje funkcje podstawowych elementów jednostki centralnej. 

6 • wymienia przykłady wirusów komputerowych i omawia sposób ich działania. 

2 W świecie 
komiksów 

Tworzenie historyjki obrazkowej, 
wstawianie i formatowanie obiektów  
– edytor tekstu, np. Microsoft Word 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu; 
• wypełnia treścią pola tekstowe i objaśnienia wstawione do dokumentu przez 

nauczyciela. 

3 • wstawia do dokumentu rysunki. 

4 • wstawia do dokumentu pola tekstowe i objaśnienia;  
• formatuje osadzone obiekty. 

5 • dba o estetyczny wygląd dokumentu oraz rozplanowanie poszczególnych elementów 
(rysunków, pól tekstowych, objaśnieo) na stronie. 

6 • tworzy autorski komiks z własnoręcznie przygotowanymi ilustracjami. 

3 Biblioteka  
z obrazkami 

Grafika rastrowa i wektorowa, korzystanie 
z serwisu openclipart.org 

2 • zapisuje na dysku obrazek ze strony internetowej. 

3 • wymienia różnice między grafiką rastrową i wektorową. 
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4 • wyszukuje obrazki w bibliotece grafiki wektorowej i zapisuje je w postaci pliku SVG. 

5 • wprowadza zmiany w klipartach, edytując je online. 

6  

4 Ruchome obrazki Rysowanie w trybie wektorowym  
i zmiana kostiumów duszka  
– środowisko Scratch 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z edytora obrazów środowiska Scratch; 
• z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki. 

3 • w podstawowym zakresie korzysta z edytora obrazów środowiska Scratch; 
• tworzy kostium duszka według podanego wzoru. 

4 • powiela i modyfikuje kostium duszka. 

5 • tworzy skrypt animujący duszka; 
• koryguje czas wyświetlania poszczególnych kostiumów duszka; 
• tworzy estetyczną pracę z płynną animacją. 

6 • wykazuje się ponadprzeciętnymi umiejętnościami w zakresie tworzenia grafiki 
wektorowej. 

5 Multimedialny 
komiks 

Sterowanie duszkiem za pomocą 
komunikatów – środowisko Scratch 

2 • pobiera duszki z serwisu openclipart.com;  
• z pomocą nauczyciela wstawia do projektu tło z biblioteki oraz pobrane duszki; 
• z pomocą nauczyciela modyfikuje i nazywa duszki.  

3 • z pomocą nauczyciela tworzy dialog między duszkami (na podstawie podręcznika). 

4 • wykorzystuje komunikaty do tworzenia dialogu. 

5 • testuje program – panuje nad poprawną kolejnością dialogu. 

6 • kreatywnie podchodzi do zadania, włączając własne postacie i dialogi. 

6 Wirujące wiatraki Wykorzystanie trybu wektorowego, 
zmiennego tła sceny i obrotów duszka  
– środowisko Scratch 

2 • z pomocą nauczyciela wstawia duszka i tło z biblioteki do projektu.  

3 • duplikuje duszki. 

4 • steruje duszkami za pomocą bloków z grupy Zdarzenia, Ruch, Wygląd i Kontrola. 

5 • testuje program – panuje nad zmianą tła sceny, poprawia i udoskonala projekt. 

6 • kreatywnie podchodzi do zadania, włączając do animacji własne postacie i dialogi. 

2. Lekcje w sieci 

7 Sieci wokół nas Sieci komputerowe i sieci telefonii 
komórkowej, animowanie obiektów  
– program do prezentacji, np. 
Microsoft PowerPoint 

2 • wyjaśnia zasadę działania sieci komórkowej; 
• modyfikuje prezentację w wybranym edytorze prezentacji. 

3 • wskazuje podobieostwa i różnice między telefonami komórkowymi i komputerami. 

4 • wyjaśnia pochodzenie nazwy telefon komórkowy; 
• stosuje efekty animacji w wybranym edytorze prezentacji. 

5 • aktywnie uczestniczy w dyskusji; 
• sprawnie wyszukuje potrzebne dane w internecie (trafnie dobiera słowa kluczowe); 
• opisuje funkcje serwera i rutera. 
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6 • biegle wprowadza różne efekty animacji obiektów i slajdów w wybranym edytorze 
prezentacji. 

8 Co kraj, to obyczaj Sieciowe prawa i obyczaje – netykieta 2 • potrafi wymienid najprostsze zagrożenie i pozytywne cechy działania w sieci. 

3 • wymienia zasady odpowiedniego zachowywania się w społeczności internetowej; 
• wymienia największe zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. 

4 • wymienia najważniejsze zasady netykiety, których należy przestrzegad na co dzieo, 
• wymienia ograniczenia prawne związane z korzystaniem z internetu; 
• umiejętnie wyszukuje określenia negatywnych i pozytywnych zjawisk związanych  

z działaniami w sieci. 

5 • wymienia zalety korzystania z internetu w wybranych obszarach zagadnieo; 
• aktywnie uczestniczy w dyskusji. 

6 • przygotowuje prezentację lub referat, rozwijając wybrane omawiane na zajęciach 
zagadnienie.  

9 Kiedy do mnie 
piszesz… 

Zakładanie i konfigurowanie konta 
pocztowego, wysyłanie e-maili 

2 • z pomocą nauczyciela zakłada konto pocztowe. 

3 • wysyła i odbiera e-maile. 

4 • dodaje dane kontaktowe do książki adresowej. 

5 • sprawnie posługuje się pocztą elektroniczną. 

6 • opisuje, czym powinno charakteryzowad się bezpieczne hasło do konta pocztowego. 

10 Rozmowy w sieci Komunikowanie się za pomocą forów 
dyskusyjnych, czatów i komunikatorów 

2 • odczytuje znaczenie podstawowych skrótowców, emotikonów i emoji. 

3 • omawia zasady komunikowania się w sieci. 

4 • krótko charakteryzuje komunikowanie się za pomocą forów internetowych, czatów  
i komunikatorów. 

5 • prowadzi rozmowy prywatne i konferencyjne z zastosowaniem wybranego 
komunikatora. 

6  
11 Zróbmy to razem Praca w chmurze, korzystanie z aplikacji 

Dokumenty Google i Dropbox 
2 • wyjaśnia, czym są Dokumenty Google i Dropbox. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z Dokumentów Google. 

4 • pracuje w chmurze i umieszcza w niej dokumenty. 

5 • podczas pracy w chmurze sprawnie posługuje się aplikacjami online. 

6 • organizuje pracę grupy w oparciu o mechanizmy pracy w chmurze. 

3. Lekcje z multimediami 

12 Graj melodie Układanie nut i odtwarzanie melodii  
– środowisko Scratch 

2 • z pomocą nauczyciela wstawia do projektu duszki i tło z biblioteki. 

3 • odtwarza pojedyncze nuty.  

4 • układa melodie z nut w blokach. 

5 • buduje skrypt, wykorzystując bloki z grupy Dźwięk, Wygląd i Więcej bloków. 
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6 • realizuje własne pomysły wykorzystywania w projekcie bloków z grupy Dźwięk. 

13 Posłuchaj  
i powiedz 

 

Nagrywanie dźwięku i synteza mowy  
w systemie Windows, rozpoznawanie 
mowy w systemie Android 

2 • podłącza słuchawki i mikrofon do gniazd komputera; 
• nagrywa i odtwarza dźwięk w systemie Windows za pomocą Rejestratora głosu. 

3 • wykorzystuje syntezę mowy w systemie Windows za pomocą Narratora. 

4 • wykorzystuje rozpoznawanie mowy w urządzeniu mobilnym (wyszukiwarka Google). 

5 • biegle posługuje się syntezą i rozpoznawaniem mowy w aplikacjach. 

6 • wykorzystuje nagrywanie dźwięków, syntezę i rozpoznawanie mowy, realizując własne 
pomysły. 

14 Dźwięki wokół nas Nagrywanie i modyfikowanie dźwięków  
– środowisko Scratch, edytor dźwięku, 
np. Audacity 

2 • wymienia sposoby zapisu plików dźwiękowych;  
• uruchamia program Audacity. 

3 • wymienia formaty plików dźwiękowych; 
• nagrywa i zapisuje dźwięk w programie Audacity. 

4 • krótko charakteryzuje formaty plików dźwiękowych;  
• instaluje program Audacity. 

5 • przetwarza nagranie w podstawowym zakresie (np. usuwa ciszę albo szum). 

6 • analizuje i samodzielnie wykorzystuje program Audacity. 

15 Dźwięki w plikach  
i w internecie 

Zapisywanie plików MP3, korzystanie  
z radia w komputerze i serwisu YouTube 

2 • zapisuje dźwięk w formacie MP3; 
• rozumie koniecznośd przestrzegania zasad prawa autorskiego. 

3 • modyfikuje dźwięk w programie Audacity. 

4 • wymienia podstawowe zasady odtwarzania, pobierania i rozpowszechniania utworów. 

5 • korzysta z radia w internecie, podcastów i serwisu YouTube. 

6 • tworzy nagrania w wybranych formatach i wykorzystuje je w innych aplikacjach. 

16 Fotografia  
mobilna 

Robienie i modyfikowanie zdjęd  
za pomocą urządzenia mobilnego  
z systemem Android  

2 • wykonuje zdjęcie w trybie normalnym i panoramy za pomocą aparatu urządzenia 
mobilnego. 

3 • opisuje podstawowe zasady dobrej fotografii. 

4 • korzysta z większości dostępnych funkcje aparatu fotograficznego urządzenia 
mobilnym. 5 • modyfikuje obraz, korzystając z wbudowanego edytora zdjęd. 

6 • biegle posługuje się urządzeniem mobilnym jako aparatem fotograficznym; 
• biegle modyfikuje obraz, korzystając z funkcji dostępnych w urządzeniu mobilnym. 

17 Modyfikowanie 
obrazu 

 

Kadrowanie i korygowanie zdjęd, 
usuwanie detali, stosowanie filtrów  
i masek – edytor grafiki, np. PhotoFiltre 

2 • koryguje podstawowe parametry zdjęcia (jasnośd, kontrast, korekcja gamma, 
nasycenie). 

3 • wybiera kadry i przycina obraz; 
• stosuje niektóre filtry. 

4 • wykorzystuje filtry i maski do osiągnięcia ciekawego efektu. 

5 • usuwa zbędne elementy obrazu przez klonowanie. 
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6 • biegle posługuje się programem PhotoFiltre; 
• poszukuje nowatorskich rozwiązao pozwalających uzyskad ciekawy efekt. 

18 Jak powstaje film 
ze zdjęd? 

 

Tworzenie filmu ze zdjęd, efekty  
specjalne – edytor filmów,  
np. Movie Maker 

2 • z pomocą nauczyciela uruchamia program Movie Maker; 
• z pomocą nauczyciela tworzy prosty film ze zdjęd. 

3 • przygotowuje scenariusz filmu; 
• korzysta w podstawowym zakresie z programu Movie Maker. 

4 • tworzy płynne przejścia między zdjęciami. 

5 • dodaje do filmu napisy oraz efekty wideo; 
• wybiera odpowiedni współczynnik proporcji, zapisuje film na dysku i odtwarza film  

we wskazanym programie; 
• tworzy estetyczną i ciekawą pracę. 

6  

19 Trzy, dwa, jeden… Nagrywanie audionarracji  
i wideonarracji – edytor filmów,  
np. Movie Maker 

2 • z pomocą nauczyciela otwiera projekt utworzony w programie Movie Maker. 

3 • nagrywa prostą narrację w edytorze dźwięku Audacity. 

4 • modyfikuje scenariusz przygotowany podczas poprzedniej lekcji; 
• dodaje do filmu narrację. 

5 • dodaje do filmu elementy wideo nagrane kamerą internetową lub urządzeniem 
mobilnym; 

• zapisuje film na dysku, tak aby zajmował niewiele miejsca; 
• tworzy jasny i staranny przekaz multimedialny. 

6 • samodzielnie realizuje filmy własnego pomysłu. 

4. Lekcje ze Scratchem 

20 Wyścigi starych 
samochodów 

Wykorzystanie losowości do tworzenia 
symulacji 

2 • z pomocą nauczyciela rysuje scenę w edytorze obrazów środowiska Scratch. 

3 • wstawia duszki z biblioteki i powiela duszki. 

4 • wykorzystuje bloki z grupy Kontrola, Ruch i Czujniki. 

5 • operuje losowością i zmiennymi. 

6 • kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne elementy. 

21 Zbieranie jabłek Projektowanie gry 2 • korzysta z bloków z grupy Ruch do sterowania ruchem duszka. 
3 • wstawia duszki z biblioteki i powiela duszki. 

4 • wykorzystuje w projekcie wykrywanie spotkao duszków. 
5 • wykorzystuje zmienne i tworzy licznik. 
6 • modyfikuje projekt gry według własnych pomysłów. 

22 Liczenie jabłek Poprawianie i doskonalenie gry 2 • bada i analizuje działanie projektu. 
3 • eliminuje usterki i poprawia projekt. 
4 • uruchamia pomiaru czasu. 
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5 • opisuje działanie gotowego projektu; 
• udostępnia projekt w serwisie Scratcha. 

6 • rozwija projekt gry według własnych pomysłów. 

23 Pawie oczka Rysowanie figur złożonych z kół  
i okręgów 

2 • z pomocą nauczyciela wykorzystuje do rysowania bloki z grupy Pisak. 

3 • ustawia grubośd pisaka. 

4 • układa skrypty rysowania tarczy. 

5 • układa skrypty rysowania pawich oczek. 

6 • kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne skrypty rysowania 
zaprojektowanych motywów. 

24 Gwiazdy  
i gwiazdeczki 

Tworzenie nowych bloków 2 • wstawia duszka i tło z biblioteki. 

3 • z pomocą nauczyciela definiuje zdarzenia dla sceny. 

4 • definiuje nowy blok rysowania gwiazdek. 

5 • wywołuje blok rysowania oraz ustala warunki początkowe. 

6 • kreatywnie podchodzi do zadania, dodając własne skrypty rysowania 
zaprojektowanych motywów. 

5. Lekcje z globusem 

25 Wirtualne  
wędrówki 

Zwiedzanie miast i tłumaczenie 
obcojęzycznych słów w internecie  
z użyciem urządzeo mobilnych lub 
komputera – usługa Google Street 
View  
i aplikacja Tłumacz Google 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z usługi Google Street View. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z Tłumacza Google. 

4 • wyszukuje w internecie istotne informacje dotyczące działalności różnych instytucji. 

5 • sprawnie posługuje się Google Street View i Tłumaczem Google. 

6 • biegle posługuje się Google Street View i Tłumaczem Google. 

26 Podróże  
z Google Earth  

Podróżowanie w internecie z użyciem 
urządzeo mobilnych lub komputera, 
nagrywanie wycieczki, wyznaczanie 
odległości na trójwymiarowej mapie  
– aplikacja Google Earth 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z programu Google Earth. 

3 • wykorzystuje funkcję nawigacji i panel Warstwy. 

4 • wyznacza odległości na trójwymiarowej mapie. 

5 • nagrywa wirtualne wycieczki. 

6  

27 Poznaj Europę Szukanie informacji w internecie, 
przedstawianie danych – arkusz 
kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, 
program do prezentacji, np. Microsoft 
PowerPoint 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej; 
• w podstawowym zakresie korzysta z arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia 

prezentacji. 

3 • wyszukuje w internecie informacje na podany temat. 

4 • analizuje znalezione informacje. 

5 • na podstawie znalezionych informacji tworzy w arkuszu kalkulacyjnym wykres liniowy. 
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6 • kreatywnie podchodzi do zadania, tworząc rozbudowaną prezentację zawierającą 
ciekawe dane dotyczące pogody w Europie. 

28 Perły Europy Szukanie informacji w internecie, 
przedstawianie danych – arkusz 
kalkulacyjny, np. Microsoft Excel, 
program do prezentacji, np. Microsoft 
PowerPoint, edytor filmów, np. Movie 
Maker 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej; 
• w podstawowym zakresie korzysta z arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia 

prezentacji. 

3 • wyszukuje w internecie informacje na podany temat. 

4 • analizuje znalezione informacje. 

5 • na podstawie znalezionych informacji tworzy prezentację według własnego pomysłu.  

6 • kreatywnie podchodzi do zadania, tworząc film wykorzystujący ciekawostki o krajach 
sąsiadujących z Polską. 

29 Wykreślanie 
świata 

Analiza danych i tworzenie wykresów  
– arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft  
Excel; praca nad wspólnym 
dokumentem w chmurze 

2 • z pomocą nauczyciela wyszukuje w internecie informacje na podany temat; 
• w podstawowym zakresie korzysta z arkusza kalkulacyjnego. 

3 • wyszukuje w internecie informacje na podany temat i wykorzystuje je do własnych 
zestawieo. 

4 • tworzy i modyfikuje w arkuszu kalkulacyjnym proste wykresy liniowe; 
• analizuje dane na podstawie wykresu. 

5 • wykorzystuje formuły i sortuje dane. 

6 • pracuje w chmurze. 

30 Projekt: Blaski  
i cienie internetu  

Całoroczny projekt uczniowski – edytor 
tekstu, np. Microsoft Word, program  
do prezentacji, np. Microsoft 
PowerPoint 

2 • określa zalety internetu. 

3 • określa zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. 

4 • sprawnie posługuje się programem do tworzenia prezentacji. 

5 • prowadzi prezentację. 

6 • biegle posługuje się programem do tworzenia prezentacji; 
• sprawnie prowadzi pokaz. 

 

Klasa VI 

 

Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia 

Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeo: 

1. Lekcje z obrazkami 

1 Bezpiecznie  
z komputerem 

Bezpieczeostwo i higiena pracy  
z komputerem, uzależnienie  

2 • wymienia i stosuje podstawowe zasady BHP obowiązujące podczas pracy z komputerem  
i internetem. 
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od komputera i internetu, Dzieo 
Bezpiecznego Internetu. 

3 • wyjaśnia, czym jest Dzieo Bezpiecznego Internetu (DBI) i jak się go obchodzi  
w Europie i w Polsce. 

4 • wymienia zasady ustawiania bezpiecznego hasła. 

5 • zna cele DBI, 
• organizuje pracę, uwzględniając stopieo ważności zadao i pilnośd ich wykonania. 

6 • wymienia osoby i instytucje mogące udzielid pomocy w razie problemów  
powstałych w wyniku pracy z komputerem i korzystania z internetu; 

• czynnie uczestniczy w organizacji DBI na terenie szkoły. 

2 Logogryfy 
i krzyżówki 

Modyfikacja tabeli, przygotowanie  
listy numerowanej – edytor tekstu,  
np. Microsoft Word 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z edytora tekstu; 
• wypełnia treścią wstawioną przez nauczyciela tabelę. 

3 • wstawia tabelę w edytorze tekstu, wypełnia ją treścią i formatuje; 
• tworzy listę numerowaną. 

4 • modyfikuje obramowanie i cieniowanie komórek tabeli; 
• wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji. 

5 • dba o czytelnośd i estetykę dokumentu (m.in. formatuje wpisany tekst, z rozmysłem 
rozmieszcza obiekty na stronie). 

6 • wykazuje się kreatywnością w realizacji zadao. 

3 Obrazy z ekranu Wykonywanie zrzutów ekranowych, 
tworzenie instrukcji gry 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z edytora tekstu; 
• tworzy dokument tekstowy. 

3 • w podstawowym zakresie samodzielnie korzysta z edytora tekstu; 
• przygotowuje zrzut ekranu. 

4 • zaznacza wybrane fragmenty zrzutu ekranu i wkleja je do edytora tekstu; 
• dba o czytelnośd dokumentu (m.in. formatuje wpisany tekst, z rozmysłem rozmieszcza 

obiekty na stronie). 

5 • dba o estetykę dokumentu (m.in. dopracowuje wygląd elementów graficznych). 

6 • wykazuje się kreatywnością w realizacji zadao. 

4 Piramida zdrowia Tworzenie infografiki, graficzna 
prezentacja danych – edytor tekstu,  
np. Microsoft Word, arkusz kalkulacyjny, 
np. Microsoft Excel, edytor grafiki,  
np. Paint 

2 • tworzy dokument tekstowy; 
• przygotowuje prostą grafikę. 

3 • w podstawowym zakresie samodzielnie korzysta z narzędzi niezbędnych do realizacji 
zadania, np. edytora tekstu, edytora grafiki, arkusza kalkulacyjnego; 

• sprawnie współpracuje w grupie. 

4 • aktywnie poszukuje informacji na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł. 

5 • tworzy infografiki na wybrany temat; 
• prezentuje efekty swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców. 
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6 • organizuje pracę grupy; 
• wykazuje się kreatywnością w realizacji zadao. 

5 Multimedialna 
instrukcja 

Opracowanie prezentacji ze zrzutami 
ekranu i dźwiękiem, zapisanie jej  
w formie filmu – program do prezentacji, 
np. Microsoft PowerPoint 

2 • z pomocą nauczyciela tworzy prezentację. 

3 • w podstawowym zakresie samodzielnie korzysta z programu do prezentacji; 
• tworzy prezentację zawierającą zrzuty ekranu. 

4 • nagrywa narrację w edytorze dźwięku i dodaje ją do slajdów. 

5 • tworzy film z prezentacji; 
• dba o estetykę prezentacji; 
• prezentuje efekty swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców. 

6 • wykazuje się kreatywnością w realizacji zadao. 

6 Porządki Usuwanie zbędnych plików, 
porządkowanie prac, tworzenie 
jednego dokumentu z dostępem do 
wielu prac 

2 • wymienia czynniki spowalniające pracę komputera. 

3 • zwalnia przestrzeo dyskową poprzez usunięcie niepotrzebnych plików. 

4 • tworzy w dokumencie tekstowym odnośniki do zasobów zapisanych na dysku; 
• eksportuje plik tekstowy do pliku PDF. 

5 • wymienia podzespoły komputera wpływające na jego sprawnośd; 
• usuwa z systemu pliki tymczasowe. 

6 • przygotowuje prezentację na temat podzespołów wpływających na sprawnośd 
komputera; 

• prowadzi częśd lekcji dotyczącą podzespołów komputera wpływających  
na jego sprawnośd. 

7 Obrazki z figur Tworzenie rysunków z figur 
geometrycznych – edytor grafiki 
wektorowej, np. Inkscape 

2 • z pomocą nauczyciela stosuje w edytorze grafiki wektorowej narzędzia kształtów  
i tworzy proste figury geometryczne. 

3 • wykorzystuje w edytorze grafiki wektorowej narzędzia kształtów; 
• tworzy w edytorze grafiki wektorowej proste figury geometryczne. 

4 • przekształca w edytorze grafiki wektorowej figury geometryczne; 
• tworzy w edytorze grafiki wektorowej prosty rysunek złożony z figur.  

5 • tworzy w edytorze grafiki wektorowej zaawansowany rysunek złożony z figur. 

6 • wykazuje się kreatywnością w realizacji zadao. 

8 Wektorowe 
zaproszenie 

Pisanie tekstów, zamiana fotografii  
na grafikę wektorową – edytor grafiki 
wektorowej, np. Inkscape 

2 • z pomocą nauczyciela pisze tekst w edytorze grafiki wektorowej. 

3 • pisze tekst w edytorze grafiki wektorowej. 

4 • modyfikuje tekst w edytorze grafiki wektorowej; 
• zamienia fotografię na grafikę wektorową. 

5 • wykorzystuje narzędzie Tekst w edytorze grafiki wektorowej i grafikę do tworzenia 
dokumentów. 
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6 • wykazuje się kreatywnością w realizacji zadao. 

2. Lekcje z algorytmami 
9 Ukryte liczby Analiza zadania, algorytm znajdowania 

elementu największego i najmniejszego  
w danym zbiorze 

2 • korzysta w Scratchu z aplikacji do znajdowania elementu największego. 

3 • omawia algorytm ustawiania według wzrostu. 

4 • wyjaśnia, czym jest algorytm; 
• dokonuje analizy prostego zadania. 

5 • dokonuje analizy bardziej skomplikowanych zadao; 
• opisuje algorytm znajdowania minimum i maksimum w danym zbiorze. 

6 • stosuje algorytm znajdowania elementu najmniejszego i największego. 

10 Poszukaj minimum Stosowanie typu danych w postaci listy, 
algorytm znajdowania najmniejszej 
wartości – środowisko Scratch 

2 • z pomocą nauczyciela tworzy w Scratchu listę. 

3 • tworzy w Scratchu listę; 
• losuje wartości liczbowe. 

4 • na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący 
algorytm znajdowania minimum. 

5 • projektuje w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania minimum; 
• projektuje w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania maksimum. 

6 • projektuje w Scratchu program realizujący algorytm znajdowania minimum i maksimum 
jednocześnie. 

11 Znajdź szóstkę! Algorytm poszukiwania elementu  
w nieuporządkowanym zbiorze – 
środowisko Scratch 

2 • układa bloki w projekcie Scratcha według instrukcji nauczyciela. 

3 • z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania 
elementu w zbiorze nieuporządkowanym. 

4 • na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący 

algorytm poszukiwania elementu w zbiorze nieuporządkowanym. 

5 • projektuje w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania elementu w zbiorze 
nieuporządkowanym. 

6 • rozbudowuje w Scratchu program realizujący algorytm poszukiwania elementu w 
zbiorze nieuporządkowanym; 

• projektuje w Scratchu program realizujący algorytm zliczania elementów w zbiorze 
nieuporządkowanym; 

• analizuje liczbę porównao algorytmu. 

12 Zgadnij liczbę! Strategia zgadywania liczby z podanego 
zakresu kolejnych liczb, rozbudowana 
pętla warunkowa – środowisko Scratch 

2 • opisuje, na czym polega najlepsza strategia wyszukiwania liczby w podanym zakresie 
kolejnych liczb całkowitych. 

3 • planuje algorytm wyszukiwania liczby w podanym zakresie kolejnych liczb całkowitych; 
• z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm. 
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4 • na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący 
zaplanowany algorytm. 

5 • projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm; 
• korzysta z rozbudowanych bloków warunkowych; 
• definiuje własny blok z parametrem. 

6 • wprowadza do projektu modyfikacje według własnych pomysłów. 

13 Czy komputer  
zna tabliczkę 
mnożenia? 

Algorytm mnożenia dwóch liczb, 
tworzenie nowego bloku z obliczeniami  
– środowisko Scratch 

2 • opisuje algorytm mnożenia dwóch liczb. 

3 • planuje algorytm mnożenia dwóch liczb; 
• z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm. 

4 • na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu program realizujący 
zaplanowany algorytm. 

5 • projektuje w Scratchu program realizujący zaplanowany algorytm; 
• wykorzystuje operatory matematyczne do wykonywania w projekcie obliczeo; 
• tworzy nowy blok z parametrami. 

6 • wprowadza do projektu modyfikacje według własnych pomysłów. 

14 Czy znasz tabliczkę 
mnożenia? 

Tworzenie testu sprawdzającego 
znajomośd tabliczki mnożenia – 
środowisko Scratch 

2 • opisuje zasady testu sprawdzającego znajomośd tabliczki mnożenia. 

3 • z pomocą nauczyciela projektuje w Scratchu test sprawdzający znajomośd tabliczki 
mnożenia. 

4 • na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje w Scratchu test sprawdzający 
znajomośd tabliczki mnożenia; 

• korzysta z rozbudowanych bloków warunkowych. 

5 • projektuje w Scratchu test sprawdzający znajomośd tabliczki mnożenia; 
• korzysta z komunikacji z użytkownikiem. 

6 • rozbudowuje projekt według własnych pomysłów. 

15 Czy komputer 
zgadnie liczbę? 

Przygotowanie gry polegającej  
na zgadywaniu przez komputer liczby  
z podanego zakresu kolejnych liczb 
całkowitych 

2 • znajduje środowisko Blockly; 
• sprawdza działanie niektórych bloków. 

3 • z pomocą nauczyciela projektuje w Blockly program realizujący algorytm wyszukiwania 
liczby w danym zbiorze. 

4 • na podstawie wskazówek w podręczniku projektuje program realizujący algorytm 
wyszukiwania liczby w danym zbiorze. 

5 • projektuje program realizujący algorytm wyszukiwania liczby w danym zbiorze. 

6 • doskonali projekt według własnych pomysłów; 
• analizuje zamianę bloków na kod programu w językach Python lub JavaScript. 

16 Jak to działa? Algorytm pisemnych działao 2 • z pomocą nauczyciela opisuje algorytm pisemnego dodawania dwóch liczb. 
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arytmetycznych, wykorzystanie funkcji 
logicznej JEŻELI – arkusz kalkulacyjny,  
np. Microsoft Excel 

3 • przedstawia algorytm pisemnego dodawania dwóch liczb; 
• przedstawia algorytm pisemnego odejmowania mniejszej liczby od większej. 

4 • realizuje w arkuszu kalkulacyjnym algorytm pisemnego dodawania. 

5 • realizuje w arkuszu kalkulacyjnym algorytm pisemnego odejmowania mniejszej liczby  
od większej. 

6 • modyfikuje zrealizowane algorytmy  pisemnych działao arytmetycznych  
(np. odejmowanie większej liczby od mniejszej, dodawanie trzech liczby). 

3. Lekcje z liczbami 

17 Policz, czy warto Wprowadzanie serii danych – arkusz 
kalkulacyjny, np. Microsoft Excel 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby  
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi. 

3 • wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych  
do arkusza; 

• używa autosumowania. 

4 • wprowadza proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł. 

5 • wprowadza serie i wykonuje obliczenia na danych. 

6 • potrafi samodzielnie zaplanowad obliczenia dotyczące ciągów liczbowych  
i skomplikowanych serii danych. 

18 Kto, kiedy, gdzie? Sortowanie, filtrowanie i analizowanie 
danych – arkusz kalkulacyjny, 

np. Arkusze Google, Microsoft Excel 

2 • korzysta w podstawowym zakresie arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby  
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi. 

3 • rozbudowuje istniejące tabele przez dodawanie kolumn lub wierszy w wyznaczonych 
miejscach. 

4 • włącza mechanizm prostego filtrowania, filtruje dane. 

5 • sortuje i filtruje dane uzyskując odpowiedzi na zadane pytania;  
• pracuje w grupie na Dysku Google. 

6 • samodzielnie planuje i opracowuje zagadnienia wymagające sortowania i filtrowania 
danych. 

19 Tik-tak, tik-tak Formaty dat, wykonywanie obliczeo  
na liczbach reprezentujących daty 

– arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft  
Excel 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby  
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi. 

3 • wprowadza proste serie daty i czasu za pomocą mechanizmów arkusza i formuł. 

4 • wpisuje daty do arkusza, formatuje je, zaznacza i edytuje, konstruuje tabele z datami  
i obliczaniem czasu. 

5 • wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem dat wprowadzonych do arkusza. 
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6 • formułuje własne propozycje wykorzystania zagadnieo związanych z datami i czasem  
w rozwiązywaniu problemów. 

20 Orzeł czy reszka Wykorzystanie funkcji losujących, 
prezentacja wyników na wykresie 

– arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft  
Excel 

2 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego: wpisuje tekst i liczby  
do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi. 

3 • wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych  
do arkusza. 

4 • przeprowadza losowania w arkuszu, symulując rzut monetą. 

5 • korzysta z funkcji matematycznej LOS.ZAKR oraz funkcji statystycznej LICZ.JEŻELI; 
• kontroluje i sprawdza poprawnośd obliczeo; 
• wykonuje wykres na podstawie otrzymanych danych. 

6 • potrafi zaplanowad samodzielnie doświadczenie losowe i opracowad je w arkuszu. 

21 Liczby z kresek, 
kreski z liczb 

Zamiana kodu paskowego na liczby  
i liczb na kod paskowy 

2 • opisuje, na czym polega kod paskowy. 

3 • zamienia kod na liczby. 

4 • zamienia liczby na kod. 

5 • zamienia kod na ciąg jedynek i zer. 

6 • posługuje się sprawnie liczbami zapisanymi w postaci ciągu jedynek i zer. 

22 Kodowanie liter Zamiana liczb na odpowiadające im  
znaki z klawiatury, odczytywanie  
kodów QR 

2 • opisuje zasady zamiany liczb na znaki z klawiatury. 

3 • opisuje zasady zamiany znaków z klawiatury na liczby. 

4 • zamienia liczby na znaki z klawiatury i odwrotnie. 

5 • odczytuje wyrazy zapisane za pomocą układu kwadracików; 
• korzysta z kodów QR. 

6 • tworzy własne kody QR. 

4. Lekcje w sieci 

23 Wysyład czy 
udostępniad 

Wysyłanie wiadomości do wielu osób  
i z załącznikami, udostępnianie plików  
o dużej objętości 

2 • opisuje, kiedy warto korzystad z możliwości wysyłania wiadomości z załącznikiem; 
• wysyła wiadomośd z załącznikiem do jednego odbiorcy; 

3 • wysyła wiadomośd do wielu odbiorców; 

4 • wyjaśnia znaczenie odbiorów: odbiorca główny, odbiorca DW, odbiorca UDW; 
• wysyła wiadomośd do wielu odbiorców z uwzględnieniem opcji DW i UDW. 

5 • pakuje wybrane pliki do pliku skompresowanego zip; 
• rozpakowuje plik skompresowany zip. 

6 • sprawnie korzysta z serwerów do przesyłania dużych plików. 

24 Pomoc 
z angielskiego 

Korzystanie z automatycznego 
tłumaczenia online, sprawdzanie  

2 • korzysta z portalu do nauki języka angielskiego; 
• opisuje prospołeczne znaczenie korzystania z portalu Freerice. 
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pisowni w edytorze tekstu 3 • korzysta z automatycznego tłumaczenia online. 

4 • korzysta z automatycznego sprawdzania pisowni w edytorze tekstu. 

5 • stosuje automatyczne sprawdzanie pisowni w edytorze. 

6 • samodzielnie wyszukuje strony pomocne w nauce języka obcego. 

25 Akademia 
matematyki 

Dwiczenia z matematyki w Akademii 
Khana 

2 • z pomocą nauczyciela korzysta z Akademii Khana. 

3 • na podstawie wskazówek w podręczniku wykonuje kolejne dwiczenia z matematyki. 

4 • wyszukuje i wykonuje dwiczenia z matematyki. 

5 • wyszukuje interesujące go treści z innych przedmiotów. 

6 • systematycznie korzysta z Akademii Khana. 

26 Dziel się wiedzą Siostrzane projekty Wikipedii 2 • wyjaśnia, czym jest Wikipedia. 

3 • korzysta w podstawowym zakresie z artykułów umieszczonych w Wikipedii. 

4 • wymienia i opisuje siostrzane projekty Wikipedii; 
• sprawnie wyszukuje informacje w Wikipedii i jej siostrzanych projektach. 

5 • korzysta z zawartości siostrzanych projektów Wikipedii. 

6 • redaguje artykuły w wybranych projektach Wikimediów. 

27 Komputery 
w pracy 

Zawody, w których niezbędne są 
kompetencje informatyczne 

2 • wymienia prace z wykorzystaniem komputera w jego otoczeniu. 

3 • wymienia zawody, w których potrzebne są kompetencje informatyczne. 

4 • omawia prace wykonywane z wykorzystaniem kompetencji informatycznych w różnych 
zawodach. 

5 • wymienia i krótko opisuje zawody określane jako informatyczne. 

6 • opisuje nietypowe zastosowanie komputera w pracy. 

28 Astronomia 
z komputerem 

Korzystanie z komputerowych 
planetariów Stellarium i Google Earth 

2 • wymienia aplikacje pokazujące wygląd nieba. 

3 • korzysta z aplikacji pokazującej wygląd nieba. 

4 • korzysta z aplikacji pokazujących wygląd nieba na komputerze (Google Earth) i telefonie. 

5 • samodzielnie posługuje się aplikacjami pokazującymi wygląd nieba na komputerze  
i telefonie, 

• wyszukuje w internecie zdjęcia ciał niebieskich. 

6 • wyszukuje w internecie strony o tematyce astronomicznej i korzysta z nich. 

29 Liternet Literatura w internecie, formaty 
elektronicznych książek 

 

2 • opisuje, czym jest liternet; 

3 • krótko charakteryzuje formaty elektronicznych książek; 

4 • sprawnie wyszukuje informacje na zadany temat. 

5 • korzysta z darmowej literatury zamieszczonej w internecie. 

6 • wyszukuje w internecie strony z literaturą i korzysta z nich. 
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30 Słownik terminów 
komputerowych 

Wstawianie strony tytułowej  
do wielostronicowego dokumentu, 
tworzenie systemu odnośników, 
numerowanie stron – edytor tekstu,  
np. Microsoft Word 

2 • formatuje zawartośd tabeli w edytorze tekstu. 

3 • wstawia stronę tytułową do istniejącego dokumentu. 

4 • ustawia zawartośd tabeli w porządku alfabetycznym; 
• opisuje funkcje znaków niedrukowalnych. 

5 • stosuje znaki niedrukowalne podczas pracy z tekstem; 
• wprowadza numerację stron w dokumentach wielostronicowych; 
• tworzy system odnośników wewnątrz dokumentu tekstowego. 

6 • dba o estetykę wykonanej pracy. 

 

 

Klasa VII 

 

Nr lekcji Tytuły lekcji  
Kształcenie z wykorzystaniem 

komputera 
Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie 

1.1 Cechy 

komputerów 

Zasady bhp obowiązujące w pracy z 

komputerem. Podstawowe elementy 

komputera i ich parametry. 

Klasyfikacja programów 

komputerowych. 

2 Zna zasady bhp obowiązujące w pracy z komputerem.  
Zna podstawowe elementy komputera. 

3 Zna i stosuje zasady bhp obowiązujące w pracy z komputerem.  
Wymienia podstawowe elementy komputera i programy komputerowe. 

4 Zna i stosuje zasady bhp obowiązujące w pracy z komputerem.  
Omawia podstawowe elementy komputera i ich parametry, wymienia rodzaje programów komputerowych. 

5 Zna i stosuje zasady bhp obowiązujące w pracy z komputerem.  
Zna elementy komputera, ich parametry, klasyfikuje programy komputerowe. 

6 Zna i stosuje zasady bhp obowiązujące w pracy z komputerem.  
Zna elementy komputera, ocenia ich rolę, parametry, klasyfikuje i ocenia programy komputerowe. 

1.2 Czy masz 

1101 lat? 

Reprezentacja i sposoby zapisu 

danych w komputerze. Pojęcia bit i 

bajt. Zapisywanie liczb w systemach 

pozycyjnych: dziesiętnym, 

dwójkowym i szesnastkowym. 

Korzystanie z Kalkulatora 

systemowego i Tablicy znaków. 

2 Zna pojęcia bitu i bajtu.  
Rozumie zasadę zapisywania liczb w systemie pozycyjnym. 

3 Zna pojęcia bitu i bajtu.  
Rozumie zasadę zapisywania liczb w systemie pozycyjnym.  
Zapisuje liczby w systemie dwójkowym. 

4 Zna i stosuje pojęcia bitu i bajtu.  
Rozumie zasadę zamiany liczb dziesiętnych na dwójkowe i dwójkowych na dziesiętne.  
Potrafi zamieniać liczby dziesiętne na dwójkowe i dwójkowych na dziesiętne. 

5 Zna i stosuje pojęcia bitu i bajtu.  
Rozumie zasadę zamiany liczb zapisanych w systemach: dwójkowym, dziesiętnym i szesnastkowym.  
Potrafi zamieniać liczby zapisane w systemach: dwójkowym, dziesiętnym i szesnastkowym.  

6 Zna i stosuje pojęcia bitu i bajtu.  
Rozumie zasadę zamiany liczb zapisanych w systemach: dwójkowym, dziesiętnym i szesnastkowym.  
Potrafi zamieniać liczby zapisane w systemach: dwójkowym, dziesiętnym i szesnastkowym.  
Zna algorytmy zamiany liczb między układami.  
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1.3 W sieci i chmurze Skuteczne wyszukiwanie informacji i 
elementów graficznych w sieci. 
Podstawowe usługi internetowe 
(Google). Zakładanie konta (np. 
Gmail) uprawniającego do 
bezpiecznego korzystania z usług 
internetowych. Umieszczanie 
dokumentów na swoim dysku (Dysk 
Google) w internetowej chmurze.  

 

2 Potrafi wyszukiwać w internecie określone informacje tekstowe i graficzne. 

3 Potrafi wyszukiwać w internecie określone informacje tekstowe i graficzne. 
Stosuje filtry wyszukiwania informacji tekstowych (język, dokładność). 

4 Potrafi wyszukiwać w internecie określone informacje tekstowe i graficzne. 
Stosuje filtry wyszukiwania informacji tekstowych (wybiera język tekstu, dokładność wyników wyszukiwania). 
Stosuje filtry wyszukiwania elementów graficznych (określa parametry poszukiwanego obrazu). 

5 Potrafi wyszukiwać w internecie określone informacje tekstowe i graficzne.  
Stosuje filtry wyszukiwania informacji tekstowych (wybiera język tekstu, dokładność wyników wyszukiwania). 
Stosuje filtry wyszukiwania elementów graficznych (określa parametry poszukiwanego obrazu). 
Potrafi wymienić korzyści płynące ze świadomego użytkowania internetu. 

6 Potrafi wyszukiwać w internecie określone informacje tekstowe i graficzne. Stosuje filtry wyszukiwania informacji tekstowych 
(wybiera język tekstu, dokładność wyników wyszukiwania). 
Stosuje filtry wyszukiwania elementów graficznych (określa parametry poszukiwanego obrazu). 
Potrafi wymienić korzyści płynące ze świadomego użytkowania internetu. 
Potrafi korzystać z usług Google, w szczególności z Dysku Google i poczty Gmail. 

1.4 Projekt 

prezentacji 

Praca w zespole nad wspólnym 

projektem. Tworzenie prezentacji w 

programie (np. PowerPoint). 

Umieszczanie w prezentacji obrazów, 

dźwięków, filmów. 

2 Potrafi utworzyć prostą prezentację. 

3 Potrafi utworzyć prezentację i ją przedstawić. 

4 Potrafi utworzyć prezentację i ją przedstawić.  
Umieszcza w prezentacji obrazy, dźwięki i filmy. 

5 Potrafi utworzyć prezentację i ją przedstawić.  
Umieszcza w prezentacji obrazy, dźwięki, filmy i animacje.  
Potrafi pokierować pracą zespołu. 

6 Potrafi utworzyć prezentację i ją przedstawić.  
Umieszcza w prezentacji obrazy, dźwięki, filmy i animacje.  
Potrafi pokierować pracą zespołu.  
Realizuje własne pomysły. 

1.5         Ale kino! Zakładanie konta w środowisku 

Scratcha. Tworzenie animowanych 

duszków w edytorze graficznym. 

2 Tworzy kostiumy duszków w edytorze graficznym Scratcha. 

3 Tworzy kostiumy duszków w edytorze graficznym Scratcha.  
Układa bloki w skrypty.  

4 Tworzy kostiumy duszków w edytorze graficznym Scratcha.  
Układa bloki w skrypty realizujące animację duszków. 

5 Tworzy kostiumy duszków w edytorze graficznym Scratcha.  
Układa bloki w skrypty realizujące animację duszków.  
Realizuje animację własnego pomysłu. 

6 Tworzy kostiumy duszków w edytorze graficznym Scratcha.  
Układa bloki w skrypty realizujące animację duszków.  
Realizuje animację własnego pomysłu.  
Rozwija projekt z animacją, realizując własne pomysły. 

2.1 Duszek 

w labiryncie 

Tworzenie skryptów i bloków w 

Scratchu. Sterowanie duszkiem, 

2 Korzysta z bloków ruchu do sterowania ruchem duszka w Scratchu. 

3 Korzysta z bloków ruchu do sterowania ruchem duszka w Scratchu.  
Zmienia kostium duszka. 
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stosowanie pętli zawsze, korzystanie 

z bloku warunkowego jeżeli. 

4 Buduje interaktywny projekt w Scratchu, realizując wykrywanie koloru na scenie. 

5 Buduje interaktywny projekt w Scratchu, realizując wykrywanie koloru na scenie oraz zliczanie błędnych ruchów duszka i 
długości przebytej przez niego drogi. 

6 Buduje interaktywny projekt w Scratchu, realizując wykrywanie koloru na scenie oraz zliczanie błędnych ruchów duszka i 
długości przebytej przez niego drogi.  
Podaje własne pomysły dotyczące rozbudowania tego projektu, np. o sprawdzenie, czy przebyta droga jest najkrótsza, 
utworzenie nowych duszków odgrywających dodatkowe role.  

2.2 Malowanie 

na ekranie 

Procedury bezparametrowe i z 

parametrem w Scratchu. 

Definiowanie własnych bloków 

(procedur): trójkąt i kwadrat. 

Korzystanie z tych bloków podczas 

budowania projektu.   

2 Rysuje wzory na ekranie, sterując ruchami duszka w Scratchu. 

3 Definiuje własne bloki bez parametru. 
4 Definiuje własne bloki bez parametru i z parametrem. 

5 Tworzy projekt zbudowany ze zdefiniowanych przez siebie bloków.  
Wykorzystuje różne zdarzenia.  
Sprawnie korzysta z pętli powtórz i zawsze oraz bloku warunkowego jeżeli. 

6 Buduje interaktywny projekt w Scratchu z użyciem pętli i bloków warunkowych.  
Wprowadza istotne zmiany i udoskonalenia w projekcie realizowanym na lekcji.  
Pomaga innym w realizacji projektów. 

2.3 Gra z komputerem 

– Papier, nożyce, 

kamień 

Programowanie gry w Scratchu. 

Korzystanie ze zmiennych globalnych.  

2 Rozumie zasady gry Papier, nożyce, kamień.  
Potrafi zagrać w tę grę z koleżanką lub kolegą (bez użycia komputera). 

3 Wstawia nowe duszki, tło sceny z plików zewnętrznych. 

4 Analizuje zasady gry Papier, nożyce, kamień rozgrywanej z komputerem.  
Potrafi przedstawić projekt tej gry na papierze. 

5 Realizuje grę Papier, nożyce, kamień, korzystając z losowości, komunikacji z użytkownikiem, nadawania i odbierania 
komunikatów w Scratchu. 

6 Realizuje rozszerzoną wersję gry Papier, nożyce, kamień, jaszczurka, Spock. 

2.4 Ruch i dźwięk   Animowanie duszków Scratcha. 

Przetwarzanie dźwięków i 

wykorzystywanie melodii i 

instrumentów w projektach.  

2 Animuje postać duszka w Scratchu, obracając go wokół osi. 

3 Animuje postać duszka w Scratchu, zmieniając jego kostiumy.  

4 Porusza duszkiem po scenie, zmieniając kierunek jego ruchu po dojściu do brzegu ekranu i styl obrotów. Stosuje losowość 
przy ustalaniu kierunku ruchu duszka. 

5 Wykorzystuje dźwięki podczas realizacji projektu multimedialnego w Scratchu.  
Odtwarza, nagrywa i wgrywa dźwięki.  
Używa poleceń zagraj nutę i zagraj bęben.  
Tworzy efekty specjalne w projektach. 

6 Buduje projekt multimedialny własnego pomysłu.  
Umieszcza go na portalu społecznościowym Scratcha i udostępnia innym użytkownikom. 

2.5 Minimum, 

maksimum 

Zmienna typu lista w Scratchu, 

sposób zapisywania w niej liczb. 

Znajdowanie minimum i maksimum 

ciągu (serii) liczb.  

2 Generuje ciąg (serię) liczb losowych. 

3 Tworzy blok do generowania ciągu liczb losowych i zapisywania ich na liście w Scratchu. 

4 Tworzy blok do generowania ciągu liczb losowych i obliczania sumy elementów spełniających określony warunek. 

5 Znajduje minimum i maksimum ciągu liczb. 
6 Biegle rozwiązuje trudniejsze zadania, np. dotyczące wyszukiwania liczby w uporządkowanym zbiorze liczb.  

2.6 Liczby pierwsze Stosowanie operacji modulo i pętli 2 Generuje ciąg liczb losowych. 

3 Tworzy blok do generowania ciągu liczb losowych parzystych i zapisywania ich na liście w Scratchu. 
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powtarzaj … aż w Scratchu. 

Sprawdzanie parzystości liczby, 

znajdowanie liczb pierwszych.  

4 Analizuje rozwiązanie problemu znajdowania liczb pierwszych. 
Przedstawia projekt rozwiązania tego problemu na papierze. 

5 Realizuje projekt znajdowania liczb pierwszych.  
Testuje ten projekt. 

6 Biegle rozwiązuje trudniejsze zadania, np. dotyczące znajdowania kolejnych liczb doskonałych. 

2.7 Zakręt 

za zakrętem 

Sposoby tworzenia skryptów 

rekurencyjnych w Scratchu. 

Rysowanie gwiazd i spiral. 

Rozwiązywanie problemu wież 

Hanoi. Analiza działania rekurencji. 

Zatrzymywanie rekurencji – warunek 

stopu, zmiana rekurencji. 

2 Zna pojęcie rekurencji. 
Opisuje budowę skryptu rekurencyjnego. 

3 Zna pojęcie rekurencji. 
Potrafi zbudować skrypt rekurencyjny w Scratchu. 

4 Rozumie pojęcie rekurencji. 
Potrafi zbudować skrypt rekurencyjny i wykorzystać go w projekcie. 

5 Rozumie pojęcie rekurencji. 
Potrafi zbudować skrypt rekurencyjny i wykorzystać go w projekcie.  
Modyfikuje skrypty rekurencyjne. 

6 Rozumie pojęcie rekurencji. 
Potrafi zbudować skrypt rekurencyjny i wykorzystać go w projekcie.  
Modyfikuje skrypty rekurencyjne.  
Opisuje rozwiązanie problemu wież Hanoi. 

2.8 Algorytmy, 

schematy, 

programy 

Pojęcia algorytmu, schematu 

blokowego i języka programowania. 

Obliczanie największego wspólnego 

dzielnika (NWD) dwóch liczb za 

pomocą algorytmu Euklidesa.  

2 Zna pojęcia algorytmu, schematu blokowego i języka programowania. 

3 Zna pojęcia algorytmu, schematu blokowego i języka programowania.  
Podaje przykłady algorytmów, np. algorytm Euklidesa 

4 Rozumie pojęcia algorytmu, schematu blokowego i języka programowania.  
Podaje przykłady algorytmów, np. algorytm Euklidesa.  
Buduje algorytm Euklidesa. 

5 Rozumie pojęcia algorytmu, schematu blokowego i języka programowania.  
Podaje przykłady algorytmów, np. algorytm Euklidesa.  
Buduje algorytm Euklidesa.  
Opisuje program realizujący algorytm Euklidesa. 

6 Rozumie pojęcia algorytmu, schematu blokowego i języka programowania.  
Podaje przykłady algorytmów, np. algorytm Euklidesa.  
Buduje algorytm Euklidesa.  
Tworzy program realizujący algorytm Euklidesa. 

2.9 Szybkie porządki Badanie ciągu Fibonacciego i 

sposobów obliczania jego kolejnych 

wyrazów. Zapis algorytmu w 

programie SNAP!. Śledzenie 

działania algorytmu i ocena jego 

efektywności. Szybki algorytm 

sortowania przez scalanie.  

2 Zna przynajmniej jedną wersję algorytmu obliczającego liczby Fibonacciego i algorytmu porządkowania. 

3 Zna algorytmy obliczające liczby Fibonacciego i przynajmniej jedną wersję algorytmu porządkowania. 

4 Realizuje algorytmy obliczające liczby Fibonacciego.  
Opisuje algorytm porządkowania przez scalanie. 

5 Realizuje algorytmy obliczające liczby Fibonacciego, dyskutuje ich efektywność. 
Opisuje algorytm porządkowania przez scalanie. 

6 Realizuje algorytmy obliczające liczby Fibonacciego, dyskutuje ich efektywność.  
Realizuje wybrany algorytm porządkowania. 

3.1 Pisz sprawnie Podstawowe zasady wpisywania 2 Pisze tekst na komputerze, zachowując prawidłową postawę, poprawia błędy, formatuje tekst. 
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i ładnie tekstu w edytorze (np. Word). 

Wyszukiwanie i poprawianie błędów 

popełnionych w trakcie pisania tekstu. 

Stosowanie zasad edycji, 

formatowania i estetycznego 

przygotowania tekstu. 

3 Pisze tekst na komputerze, zachowując prawidłową postawę, poprawia błędy, formatuje tekst, stosuje zasady edycji. 

4 Pisze tekst sprawnie na komputerze, poprawia błędy, formatuje tekst, stosując zasady edycji, dba o estetyczny wygląd tekstu. 

5 Pisze tekst sprawnie i szybko na komputerze, poprawia błędy, formatuje tekst, stosuje zasady edycji, dba o estetyczny wygląd 
tekstu. 

6 Pisze tekst sprawnie i szybko na komputerze, poprawia błędy, formatuje tekst, stosuje zasady edycji, dba o estetyczny wygląd 
tekstu. Pomaga innym uczniom w opracowaniu tekstu. 

3.2 Jak to się pisze? Podstawowe słownictwo związane z 

technologią informatyczną. Sposoby 

pracy z tabelami, ilustrowanie tabeli, 

przekształcanie tekstu w tabelę w 

edytorze tekstu (np. Word). 

Korzystanie z poleceń do 

znajdowania i zamiany tekstu oraz do 

sortowania akapitów w tekście. 

2 Zna podstawowe słownictwo komputerowe.  
Tworzy tabelę w edytorze tekstu. 

3 Zna podstawowe słownictwo komputerowe.  
Tworzy tabelę, formatuje ją i ilustruje w edytorze tekstu.  

4 Zna słownictwo komputerowe.  
Tworzy tabelę, formatuje ją i ilustruje w edytorze tekstu.   
Zamienia tekst na tabelę. 

5 Zna słownictwo komputerowe.  
Tworzy tabelę, formatuje ją i ilustruje w edytorze tekstu.  
Zamienia tekst na tabelę. 
Sortuje hasła słownika w kolejności alfabetycznej. 

6 Zna słownictwo komputerowe. 
Tworzy tabelę, formatuje ją i ilustruje w edytorze tekstu.  
Zamienia tekst na tabelę.  
Wyszukuje fachowe terminy komputerowe i je objaśnia.  
Pomaga innym uczniom w opracowaniu tekstu.  

3.3 Kształty poezji Praca z dokumentem 

wielostronicowym. Rozplanowanie 

tekstu na stronie dokumentu w 

edytorze tekstu (np. Word), dobór 

sposobu formatowania czcionki do 

charakteru i wyglądu tekstu. 

Tworzenie układu kolumnowego 

tekstu. Stosowanie tabulatorów, linijki, 

wcięcia akapitów, wyrównania tekstu. 

Wstawianie wymuszonego końca 

strony, kolumny, wiersza. Osadzanie 

grafiki w tekście, zmiana rozmiaru 

obrazka. Wypełnianie i formatowanie 

nagłówka i stopki.  

2 Potrafi rozplanować tekst na stronie poprzez odpowiednie formatowanie – wyśrodkowanie w edytorze tekstu..  
Osadza grafikę w tekście. 

3 Potrafi rozplanować tekst na stronie poprzez odpowiednie formatowanie – wyśrodkowanie w edytorze tekstu.. 
Tworzy układ kolumnowy tekstu.  
Osadza grafikę w tekście. 

4 Potrafi rozplanować tekst na stronie poprzez odpowiednie formatowanie, stosuje różne rodzaje wyrównania tekstu w edytorze 
tekstu.. 
Tworzy układ kolumnowy tekstu.   
Osadza grafikę w tekście.  
Stosuje tabulatory i wcięcia akapitów. 

5 Potrafi rozplanować tekst na stronie poprzez odpowiednie sformatowanie, stosuje różne rodzaje wyrównania tekstu w edytorze 
tekstu.. 
Tworzy układ kolumnowy tekstu,  
Osadza grafikę w tekście,  
Stosuje tabulatory i wcięcia akapitów.  
Wypełnia i formatuje nagłówek i stopkę. 
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6 Potrafi rozplanować tekst na stronie poprzez odpowiednie sformatowanie, stosuje różne rodzaje wyrównania w edytorze 
tekstu..  
Tworzy układ kolumnowy tekstu. 
Osadza grafikę w tekście.  
Stosuje tabulatory i wcięcia akapitów.  
Wypełnia i formatuje nagłówek i stopkę.  
Formatuje tekst wg własnych pomysłów. 
Pomaga innym uczniom w opracowaniu tekstu.  

3.4 Plakat Teksty punktowane i numerowane, 

czcionki o niestandardowym 

rozmiarze w edytorze tekstu (np. 

Word). Ilustrowanie tekstu gotową 

grafiką. Przekształcanie, 

modyfikowanie i nakładanie na siebie 

prostych rysunków obiektowych. 

Grupowanie i pozycjonowanie 

obiektów graficznych.  

2 Ilustruje tekst grafiką, posługuje się kształtami – grafiką wektorową w edytorze tekstu. 

3 Ilustruje tekst grafiką, posługuje się kształtami – grafiką wektorową w edytorze tekstu..  
Tworzy i modyfikuje proste rysunki obiektowe. 

4 Ilustruje tekst grafiką osadzaną na różne sposoby, posługuje się kształtami – grafiką wektorową w edytorze tekstu.  
Tworzy, modyfikuje i grupuje rysunki obiektowe. 

5 Ilustruje tekst grafiką osadzaną na różne sposoby, posługuje się kształtami – grafiką wektorową w edytorze tekstu. 
Tworzy, modyfikuje i grupuje rysunki obiektowe.  
Umieszcza rysunek jako tło tekstu.  
Stosuje wypunktowanie i numerowanie tekstu. 

6 Ilustruje tekst grafiką osadzaną na różne sposoby, posługuje się kształtami – grafiką wektorową w edytorze tekstu. 
Tworzy, modyfikuje i grupuje rysunki obiektowe.  
Umieszcza rysunek jako tło tekstu.  
Stosuje wypunktowanie i numerowanie tekstu. 
Pomaga innym uczniom w opracowaniu plakatu.  

3.5 Portfolio 

z tekstami 

Kopiowanie i wklejanie tekstów i 

ilustracji za pomocą Schowka. 

Używanie stylów, tworzenie spisu 

treści długiego dokumentu w edytorze 

tekstu (np. Word). Tworzenie strony 

tytułowej i dzielenie dokumentu na 

sekcje. Wykonywanie zrzutów ekranu 

i ilustrowanie nimi dokumentów. 

2 Kopiuje i wkleja teksty oraz grafikę za pomocą Schowka. 

3 Kopiuje i wkleja teksty oraz grafikę za pomocą Schowka.  
Używa stylów, wykonuje zrzuty ekranu. 

4 Kopiuje i wkleja teksty oraz grafikę za pomocą Schowka.  
Używa stylów w edytorze tekstu, wykorzystuje zrzuty ekranu.  
Tworzy spis treści i stronę tytułową.  

5 Kopiuje i wkleja teksty oraz grafikę za pomocą Schowka.  
Używa stylów w edytorze tekstu, wykorzystuje zrzuty ekranu.  
Dzieli dokument na sekcje.  
Tworzy spis treści i stronę tytułową. 

6 Kopiuje i wkleja teksty oraz grafikę za pomocą Schowka.  
Używa stylów w edytorze tekstu, wykorzystuje zrzuty ekranu.  
Dzieli dokument na sekcje.  
Tworzy spis treści i stronę tytułową.  
Formatuje tekst wg własnych pomysłów.  
Pomaga innym uczniom w opracowaniu dokumentu.  
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Klasa VIII 
Nr  
lekcji 

Temat  
lekcji 

Omawiane  
zagadnienia 

Ocena Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeo: 

1. Lekcje z HTML-em 

1.1 Jak to zrobid  
w HTML-u i 
CSS? 

Programy do tworzenia stron WWW, 
wprowadzenie w historię języka 
znaczników hipertekstu (HTML) 
oraz kaskadowych arkuszy stylów 
(CSS), ogólna struktura 
dokumentu HTML, definiowanie 
stylów w dokumencie  
HTML (rodzaje arkuszy stylów, 
podstawowe znaczniki) 

2 • z pomocą nauczyciela tworzy prosty dokument HTML. 

3 • wprowadza w edytorze tekstu ustawienia dotyczące kodowania znaków; 
• samodzielnie tworzy prosty dokument HTML. 

4 • poprawnie stosuje elementy CSS. 

5 • tworzy dokument HTML zgodnie z zaleceniami W3C; 
• wyjaśnia specyfikę różnych rodzajów kaskadowych arkuszy stylów. 

6 • przygotowuje prezentację wyjaśniającą rolę, jaką w historii języka HTML odegrali Tim 
Berners-Lee, Robert Cailliau, Håkon Wium Lie i Bert Bos, oraz cel powołania W3C. 

1.2 Strona w 
dobrym stylu 

Tworzenie dokumentu HTML  
z zastosowaniem CSS – 
definiowanie właściwości czcionki i 
akapitu, definiowanie jednostek 
miar  
i kolorów, osadzanie elementów 
graficznych, korzystanie ze znaków 
specjalnych 

2 • stosuje style wpisane w celu sformatowania tekstu. 

3 • stosuje znaki specjalne (zwłaszcza &nbsp;). 

4 • stosuje różne jednostki miary; 
• definiuje kolory różnych elementów dokumentu; 
• osadza w dokumencie elementy graficzne. 

5 • definiuje właściwości czcionek (krój czcionki, styl czcionki, wariant czcionki, wysokośd 
czcionki, odstępy między literami, zmiana wielkości znaków); 

• definiuje właściwości akapitu (odstępy między wyrazami, dekorowanie tekstu, 
wyrównanie tekstu w poziomie). 

6 • wykorzystuje style wpisane, osadzone i zewnętrzne; 
• stosuje wybór przez klasę. 

1.3 Strona 
interaktywna 

Wprowadzenie do dynamicznego 
HTML, tworzenie elementów 
interaktywnych za pomocą CSS i 
JavaScript, budowanie galerii z 
wykorzystaniem elementów 
interaktywnych 

2 • wyjaśnia pojęcie „dynamiczny HTML”. 
• z pomocą nauczyciela tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne  

w CSS z wykorzystaniem pseudoklasy :hover. 

3 • samodzielnie tworzy i umieszcza na stronach HTML interaktywne elementy w CSS 
z wykorzystaniem pseudoklasy :hover. 

4 • z pomocą nauczyciela tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne  
w JavaScript z wykorzystaniem zdarzeo onclick, onmouseover, onmouseout. 

5 • samodzielnie tworzy i umieszcza na stronach HTML elementy interaktywne w JavaScript 
z wykorzystaniem zdarzeo onclick, onmouseover, onmouseout; 

• samodzielnie tworzy interaktywną galerię fotografii. 

6 • stosuje inne dynamiczne pseudoklasy CSS; 
• tworząc elementy interaktywne, stosuje własne rozwiązania. 
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1.4 Witryna WWW Rodzaje witryn WWW,  
porządkowanie kodu dokumentu 
HTML, tworzenie witryny przez 
połączenie poszczególnych 
dokumentów HTML systemem 
odnośników 

2 • opisuje budowę adresu strony WWW; 
• wyjaśnia znaczenie rozszerzenia domeny. 

3 • wyjaśnia znaczenie nazwy index.htm; 
• tworzy odnośniki tekstowe i graficzne do innych dokumentów. 

4 • omawia strukturalną budowę dokumentu HTML; 
• opisuje rolę znaczników: header, nav, article, section, aside, footer. 
• z pomocą nauczyciela stosuje ww. znaczniki do tworzenia dokumentu HTML. 

5 • samodzielnie stosuje ww. znaczniki do tworzenia poprawnej struktury dokumentu. 

6 • tworząc witrynę WWW, pracuje samodzielnie i stosuje własne rozwiązania; 
• kopiuje pliki składowe na serwer WWW i weryfikuje poprawnośd działania witryny. 

1.5 Prawo  
w internecie 

Prawo autorskie a ochrona 
wizerunku oraz twórczości 
(ochrona elementów serwisów i 
całych serwisów WWW, ochrona 
oprogramowania), wolne 
oprogramowanie, bezpieczeostwo  
w sieci 

2 • wyjaśnia koniecznośd chronienia utworów (np. programów, zdjęd, stron WWW).  

3 • wyjaśnia, na czym polega naruszenie praw autorskich i jak go uniknąd. 

4 • wyjaśnia pojęcia „dozwolony użytek prywatny” i „ochrona wizerunku”. 

5 • wyjaśnia, czym są wolne oprogramowanie i cztery rodzaje wolności. 

6 • wyjaśnia praktyczne znaczenie najważniejsze punktów Ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. 

2. Lekcje programowania 

2.1 Pisz i powtarzaj Instalowanie programu Python, 
stosowanie polecenia print  
i pętli for 

2 • pisze i uruchamia prosty program wypisywania tekstu na ekranie (polecenie 
print). 

3 • stosuje pętlę for. 
4 • wyjaśnia, jak działa funkcja range w zależności od liczby parametrów. 
5 • rysuje szlaczki i figury, wykorzystując pętlę for, polecenie print. 
6  

2.2 Programuj 
obliczenia 

Operacje matematyczne, typy 
zmiennych, definiowanie funkcji 
bez parametru 

2 • opisuje i odpowiednio wykorzystuje operacje matematyczne. 
3 • opisuje i odpowiednio wykorzystuje zmienne. 
4 • definiuje proste funkcje bez parametru. 
5 • rozwiązuje problemy z wykorzystaniem funkcji bez parametru. 
6  

2.3 Sumuj 
liczby 

Operowanie zmiennymi, 
definiowanie funkcji z 
parametrem, stosowanie instrukcji 
warunkowej i podstawowych  

2 • zmienia wartośd zmiennej. 
3 • omawia działanie parametru w funkcji. 
4 • definiuje funkcję z parametrem służącą do wyodrębnienia cyfr danej liczby 

czterocyfrowej i obliczenia ich sumy. 
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algorytmów na liczbach 
naturalnych 

5 • definiuje funkcję z parametrem służącą do wyodrębnienia cyfr dowolnej liczby 
całkowitej i obliczenia ich sumy; 

• opisuje działanie instrukcji warunkowej i wykorzystuje ją do zbadania 
podzielności liczb. 

6 • samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne. 
2.4 Liczby nie tylko 

doskonałe 
Wykorzystywanie funkcji  

do obliczeo, moduł math 
2 • rozumie problem znajdowania podzielników właściwych liczby. 

3 • korzysta z modułu math. 

4 • z pomocą nauczyciela definiuje funkcję obliczania sumy dzielników właściwych liczby 
podanej jako parametr. 

5 • definiuje funkcję wypisywania liczb doskonałych; 
• testuje działanie funkcji dla różnych parametrów. 

6 • samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne. 

2.5 Szukaj  
z Pythonem 

Wyszukiwanie elementu  
w zbiorze uporządkowanym  
i nieuporządkowanym,  
moduł random, stosowanie  
pętli while 

2 • rozumie zasady gry Zgadnij liczbę; 
• biorąc udział w grze, potrafi zastosowad optymalną strategię. 

3 • znajduje maksymalną liczbę kroków odgadywania danej liczby.  

4 • losuje liczby całkowite z danego zakresu; 
• wykorzystuje pętlę while do znajdowania sumy cyfr liczby. 

5 • analizuje schemat blokowy algorytmu obliczania sumy cyfr dowolnej liczby; 
• samodzielnie implementuje grę Zgadnij liczbę w Pythonie, korzystając ze wskazówek  

w podręczniku. 
6 • samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne. 

2.6 Zrób porządek Porządkowanie elementów zbioru 
przez prosty wybór i zliczanie, 
wykorzystywanie list 

2 • opisuje porządkowanie zbioru przez proste wybieranie i zliczanie. 

3 • opisuje, czym jest lista, i potrafi z niej korzystad. 

4 • korzysta z funkcji związanych z listami. 

5 • definiuje funkcje zliczania. 

6 • samodzielnie rozwiązuje dodatkowe zadania programistyczne. 

3. Lekcje z danymi 

3.1 Jak to z Gaussem 
było  

Sumowanie w arkuszu 
kalkulacyjnym, porządkowanie 
danych w tabelach, analizowanie 
danych zapisanych w arkuszu, 
obliczeo i prawidłowości 

2 • korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie. 

3 • wykonuje w arkuszu proste obliczenia; 
• wykorzystuje arkusz do szybkiego rozwiązywania zadao związanych z sumowaniem; 
• wprowadza dane różnych typów; 
• wprowadza i kopiuje proste formuły obliczeniowe; 
• korzysta z funkcji Autosumowania. 

4 • rozwiązuje w arkuszu proste zadania matematyczne. 

5 • planuje wykonywanie obliczeo w arkuszu; 
• analizuje dane zawarte w arkuszu w poszukiwaniu prawidłowości. 
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6 • samodzielnie formułuje wnioski. 

3.2 Liczby, 
potęgi, 
ciągi 

Wprowadzanie serii danych, formuł  
i funkcji do arkusza kalkulacyjnego, 
porównywanie ciągów liczbowych, 
włączanie ochrony arkusza 

2 • rozumie, czym jest formuła i format liczbowy, i używa ich w zadaniu; 
• drukuje tabele przygotowane w arkuszu. 

3 • wprowadza do arkusza serie danych formuły i funkcje; 
• odróżnia i wprowadza różne formaty liczbowe. 

4 • planuje wykonywanie obliczeo w arkuszu; 
• porównuje ciągi liczbowe i odnajduje występujące w nich prawidłowości. 

5 • analizuje dane zawarte w arkuszu; 
• tworzy prosty kalkulator matematyczny; 
• uniemożliwia zmianę danych w arkuszu (włącza ochronę arkusza). 

6 • samodzielnie formułuje wnioski. 

3.3 Z tabeli – wykres Rysowanie wykresów funkcji  
za pomocą kreatora wykresów 
arkusza kalkulacyjnego, 
wstawianie  
i formatowanie wykresu 
punktowego 

2 • rozumie, czym jest wykres, i drukuje go wraz z tabelą danych. 

3 • przygotowuje dane do wykonania wykresu funkcji liniowej. 

4 • tworzy wykresy funkcji liniowych za pomocą kreatora wykresów. 

5 • opisuje i formatuje elementy wykresu. 

6 • samodzielnie formułuje wnioski. 

3.4 Przestawianie  
i 
przedstawianie 
danych 

Przeglądanie i sortowanie dużych 
zestawów danych w arkuszu 
kalkulacyjnym, tworzenie tabeli 
przestawnej, wykonywanie 
prostych obliczeo statystycznych  
i prezentowanie ich w arkuszu 

2 • rozumie, czym jest funkcja, i z pomocą nauczyciela korzysta z kreatora funkcji. 

3 • przegląda, sortuje i filtruje w arkuszu duże zestawy danych. 

4 • samodzielnie korzysta z funkcji statystycznych LICZ.JEŻELI i CZĘSTOŚĆ. 

5 • tworzy tabelę przestawną. 

6 • samodzielnie formułuje wnioski. 
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 3.5 Dużo danych  Przeglądanie i analizowanie dużych 
zestawów danych w arkuszu 
kalkulacyjnym, zastosowanie 
wybranych funkcji statystycznych oraz 
linii trendu, przetwarzanie 
rozproszone i projekty realizowane w 
tym systemie 

2 • korzysta z arkusza kalkulacyjnego w podstawowym zakresie. 
3 • przegląda w arkuszu duże tabele i wyszukuje dane; 

• korzysta z funkcji statystycznych ŚREDNIA, MIN, MAX i MEDIANA. 
4 • omawia specyfikę przetwarzania rozproszonego i opisuje wybrane 

projekty. 5 • tworzy wykres zależności XY i wstawia linię trendu. 
6 • samodzielnie formułuje wnioski. 

3.6 Moi znajomi  Wprowadzenie do pracy  
z kartotekową bazą danych  
– przygotowanie, filtrowanie, 
uzupełnianie, poprawianie  
i sortowanie danych, zastosowanie 
formularza do wpisywania danych 

2 • wyjaśnia, czym jest kartotekowa baza danych. 
3 • wpisuje dane do arkusza udostępnionego do edycji w chmurze.  
4 • sortuje i filtruje dane; 

• sprawnie wyszukuje dane o wybranych kryteriach. 
5 • tworzy formularz w celu dopisywania lub poprawiania rekordów. 
6 • rozbudowuje bazę danych; 

• oblicza wystąpienia pewnych danych za pomocą wbudowanych funkcji. 
4. Lekcje z modelami 

4.1 Kości zostały 
rzucone 

Wykorzystanie funkcji losowych  
w arkuszu kalkulacyjnym, 
przeprowadzanie symulacji  
procesu o losowym przebiegu 

2 • wyjaśnia, czym jest doświadczenie losowe, i używa prostej funkcji losującej; 
• drukuje wykresy obrazujące wyniki doświadczenia. 

3 • korzysta z funkcji losowych w arkuszu; 
• trafnie ocenia wynik prostego doświadczenia losowego. 

4 • przeprowadza zadaną symulację prostego doświadczenia z użyciem funkcji 
losującej; 

• wykonuje wykres wyników doświadczenia. 

5 • samodzielnie planuje i przeprowadza symulację procesu o losowym przebiegu. 

6 • samodzielnie planuje obliczenia i formułuje wnioski; 
• proponuje doświadczenie losowe i zawczasu ocenia jego przebieg. 
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4.2 Fraktale  

w Scratchu  
i w Pythonie 

Rysowanie drzew binarnych zwykłego  
i losowego w Scratchu i w Pythonie 

2 • otwiera i analizuje projekt w Scratchu. 

3 • opisuje algorytm tworzenia drzewa binarnego. 

4 • z pomocą nauczyciela realizuje w Pythonie algorytm dla zwykłego drzewa 
binarnego. 

5 • realizuje w Pythonie algorytm dla drzew binarnych zwykłego i losowego. 

6 • tworzy własne wariacje programu, np. dodając parametry (dwa kąty odchylenia 
itp.). 

4.3 Fraktale  
w smartfonie 

Rysowanie płatka Kocha i trójkąta 
Sierpioskiego w środowisku App Lab 

2 • otwiera i analizuje projekty w Scratchu. 
3 • opisuje algorytmy tworzenia trójkąta Sierpioskiego i płatka Kocha. 

4 • z pomocą nauczyciela realizuje przynajmniej jeden z algorytmów w 
środowisku App Lab. 

5 • realizuje oba algorytmy w środowisku App Lab. 
6 • realizuje własne pomysły rysunków fraktali w środowisku App Lab. 

4.4 Kolorowa 
płaszczyzna 

Programowanie gry w ciepło–zimno  
w Scratchu i w środowisku  
Processing JS Akademii Khana 

2 • otwiera i analizuje projekt w Scratchu. 
3 • opisuje algorytm rysowania. 
4 • z pomocą nauczyciela realizuje algorytm w środowisku Processing JS 

Akademii Khana. 
5 • korzysta z dokumentacji Processing JS i wprowadza własne zmiany. 
6 • realizuje własne pomysły interaktywnej animacji. 

4.5 Gra w życie Symulacja procesu dla różnych 
ustawieo początkowych 

2 • uruchamia gotowe symulacje Gry w życie na wybranej stronie internetowej. 

3 • opisuje zasady Gry w życie. 

4 • eksperymentuje i obserwuje etapy życia na planecie. 

5 • znajduje układy, w których populacja zachowuje się w określony sposób. 

6 • realizuje własną symulację Gry w życie w wybranym języku programowania. 
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4.6 Podróże  

z komputerem 
Korzystanie z map internetowych, 

transpozycja tabel w arkuszu 
kalkulacyjnym 

2 • wskazuje serwisy i aplikacje zawierające mapy. 

3 • w podstawowym zakresie korzysta z serwisów zawierających mapy. 

4 • korzysta z serwisów zawierających mapy i przy ich pomocy planuje podróż; 
• wyjaśnia, czym są GIS i GPS. 

5 • wykonuje potrzebne obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym i znajduje na mapie 
najbardziej centralnie położone miasto; 

• wyjaśnia, czym jest transpozycja tabeli i jak ją można wykonad w arkuszu. 

6 • samodzielnie planuje działania w arkuszu i formułuje wnioski; 
• samodzielnie planuje podróż, porównuje i weryfikuje dane z różnych serwisów. 

5. Lekcje z mobilnym internetem 

5.1 Mały robot  
– Android 

Omówienie narzędzi i aplikacji 
użytkowych wbudowanych  
w system Android oraz 
zewnętrznych, instalacja i obsługa 
Tiny Scanner  
– PDF Scanner App 

2 • charakteryzuje podstawowe narzędzia systemu Android. 
3 • szuka aplikacji w Sklepie Play; 

• z pomocą nauczyciela instaluje aplikację zewnętrzną na urządzeniu 
mobilnym. 

4 • instaluje aplikację na urządzeniu mobilnym z zachowaniem zasad 
bezpieczeostwa. 

5 • biegle posługuje się samodzielnie zainstalowanym skanerem dokumentów. 
6 • świadomie i celowo korzysta z wbudowanych i zewnętrznych aplikacji 

systemu Android. 
5.2 Ze smartfonem  

na piechotę 
Planowanie i dokumentowanie 

wycieczki z wykorzystaniem 
urządzenia mobilnego, publikowanie 
trasy wycieczki w internecie 

2 • z pomocą nauczyciela instaluje aplikację Traseo. 

3 • omawia podstawowe punkty regulaminu korzystania z usługi Traseo; 
• z pomocą nauczyciela tworzy konto na portalu www.traseo.pl. 

4 • samodzielnie tworzy konto na portalu www.traseo.pl; 
• z pomocą nauczyciela rejestruje i publikuje przebytą trasę; 
• podczas rejestracji trasy zaznacza ciekawe miejsca na mapie i dodaje zdjęcia. 

5 • samodzielnie rejestruje i publikuje przebytą trasę. 

6 • opisuje zarejestrowaną i opublikowaną trasę, stosując trafne i 
wyczerpujące komentarze. 
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 5.3 Rozszerzona 
rzeczywistoś
d – tuż obok 

Technologia rozszerzonej rzeczywistości  
i jej zastosowanie 

2 • wyjaśnia, co oznaczają termin „rozszerzona rzeczywistośd” oraz skrótowiec  
„AR”. 

3 • korzysta z technologii AR; 
• odróżni rozszerzoną rzeczywistośd od rzeczywistości wirtualnej. 

4 • podaje przykłady wykorzystania technologii AR. 
5 • podaje przykłady sytuacji, w których zastosowanie technologii AR byłoby 

przydatne. 
6 • wyszukuje aplikacje wykorzystujące technologię AR, instaluje je i omawia 

ich możliwości. 
5.4 Rozszerzona 

rzeczywistośd  
– kosmos 

Wybrane aplikacje wykorzystujące 
technologię rozszerzonej 
rzeczywistości 

2 • wyszukuje i opisuje omawiane na lekcji aplikacje. 
3 • instaluje omawiane na lekcji aplikacje. 
4 • wykorzystuje aplikacje, np. wykonując zdjęcia w aplikacji Spacecraft 3D. 

5 • wyszukuje i obsługuje inne aplikacje wykorzystujące technologię AR. 

6 • wyszukuje aplikacje wykorzystujące technologię AR, instaluje je i omawia ich 
możliwości. 

5.5 Ucz się w sieci  
– Akademia  
Khana 

Wykorzystanie portalu Akademii Khana 
do dokształcania się i rozwijania 
zainteresowao 

2 • opisuje możliwości nauki informatyki w Akademii Khana; 
• wyjaśnia pojęcie „MOOC”. 

3 • znajduje serwisy oferujące MOOC; 
• krótko charakteryzuje kursy informatyczne w Akademii Khana. 

4 • znajduje kursy w serwisach oferujących MOOC; 
• korzysta z kursów informatycznych w Akademii Khana. 

5 • potrafi zanalizowad przydatnośd kursów w serwisach oferujących MOOC. 
6 • samodzielnie wykonuje dwiczenia w ramach kursów informatycznych w 

Akademii Khana. 
5.6 Ucz się i rozwijaj 

zainteresowania  
w sieci 

Ciekawe serwisy wspomagające 
samodzielną naukę i rozwijanie 
zainteresowao – platforma 
Zooniverse.org, portale TED.com  
i Ed.TED.com 

2 • w podstawowym zakresie korzysta ze wskazanych aplikacji i serwisów. 
3 • w pełnym zakresie korzysta ze wskazanych aplikacji i serwisów. 
4 • korzysta z samodzielnie znalezionych aplikacji i serwisów wspomagających 

naukę  
i rozwijających zainteresowania. 

5 • buduje własną bazę wiedzy. 
6 • prezentuje w klasie wyszukane aplikacje i serwisy wspomagające naukę i 

rozwijające zainteresowania i poddaje je krytycznej ocenie pod kątem 
użytkowości oraz przydatności. 
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Wychowanie fizyczne 
 

Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest zaangażowanie oraz wysiłek włożony przez ucznia w trakcie lekcji.  Brana także pod uwagę będzie 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

 

Będą oceniane: 
1. Sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu. 

2. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. 

3. Stosunek do partnera i przeciwnika. 

4. Stosunek do własnego ciała. 

5. Aktywność fizyczna. 

6. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. 

7. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadań i poziom zdobytej wiedzy. 

 

1.OCENA CELUJĄCA 

Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a)postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

 jest zawsze przygotowany do zajęd ( m.in. strój sportowy) 

 nie dwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, 

 używa właściwych sformułowao w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

 bardzo chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie powiatu, rejonu, województwa lub w zawodach ogólnopolskich,  

 systematycznie bierze udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, 

uprawia dyscypliny lub konkurencje sportowe w innych klubach lub sekcjach sportowych, podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie 

wolnym 

 

b)systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć(spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

 w trakcie miesiąca aktywnie dwiczy w co najmniej 95% zajęd 

 w sposób ponad bardzo dobry wykonuje wszystkie dwiczenia w czasie lekcji 

 wzorowo pełni funkcje lidera grupy dwiczebnej lub kapitana drużyny 
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 pokazuje i demonstruje większośd umiejętności ruchowych 

 prowadzi rozgrzewkę lub dwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym 

 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotowad się do wybranego fragmentu zajęd 

 umie samodzielnie przygotowad miejsce do dwiczeo 

  w sposób bezwzględny stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęd wychowania fizycznego 

 Poczuwa się do współodpowiedzialności za stan techniczny urządzeo, przyborów i obiektów sportowych szkoły, 

c)sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 5 kryteriów) 

 zalicza wszystkie testy i próby ujęte w programie nauczania, 

 samodzielnie zabiega o poprawę lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie uczestniczył 

 uzyskuje bardzo znaczny postęp w próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

 oblicza wskaźnik BMI 

 podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej 

d)aktywności fizycznej  (spełnia co najmniej 5 kryteriów): 

 zalicza wszystkie sprawdziany i próby umiejętności ruchowych bez błędów  

 dwiczenia wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  

 wykonanie przez ucznia zadania ruchowego może byd zawsze przykładem i wzorem do naśladowania przez innych uczniów 

 potrafi wykonad dwiczenia o znacznym stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie ale i efektywnie 

 stosuje opanowanie umiejętności ruchowe w trakcie zawodów i rozgrywek sportowych, 

 stopieo opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych 

szczebli 

e)wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub celującą, 

 stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęd wychowania fizycznego, 

 posiada rozległą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

 wykazuje się dużym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeo sportowych kraju i za granicą. 
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2) OCENA BARDZO DOBRA  
Ocenę bardzo dobrą za pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

 

a)postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

 jest zawsze przygotowany do zajęd ( m.in. strój sportowy),ale sporadycznie nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów 

 nie dwiczy na lekcjach tylko z bardzo ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, 

 używa właściwych sformułowao w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

 chętnie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na poziomie miejskim lub gminnym, 

 niesystematycznie bierze udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, 

 niekiedy  podejmuje dowolne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym 

b)systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć(spełnia co najmniej 4 kryteria): 

 w trakcie miesiąca aktywnie dwiczy w co najmniej90- 94% zajęd 

 w sposób  bardzo dobry wykonuje wszystkie dwiczenia w czasie lekcji 

 bardzo dobrze pełni funkcje lidera grupy dwiczebnej lub kapitana drużyny 

 pokazuje i demonstruje większośd umiejętności ruchowych 

 prowadzi rozgrzewkę lub dwiczenia kształtujące bardzo poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym 

 potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotowad się do wybranego fragmentu zajęd 

 umie z pomocą nauczyciela przygotowad miejsce do dwiczeo 

   stosuje zasady bezpiecznej organizacji zajęd wychowania fizycznego 

 stara się dbad o  stan techniczny urządzeo, przyborów i obiektów sportowych szkoły, 

c)sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 4 kryteria) 

 zalicza prawie wszystkie testy i próby ujęte w programie nauczania, 

 poprawia  lub uzupełnienie próby sprawnościowej, w której nie uczestniczył 

 uzyskuje  znaczny postęp w próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

 oblicza wskaźnik BMI 

 czasami podejmuje indywidualny program treningowy w celu poprawy wyniku w danej próbie sprawności fizycznej 
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d)aktywności fizycznej  (spełnia co najmniej 4 kryteria): 

 zalicza wszystkie sprawdziany i próby umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami  

 dwiczenia wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  

 potrafi wykonad dwiczenia o znacznym stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe nie tylko efektownie ale nie zawsze efektywnie 

 stosuje opanowanie umiejętności ruchowe w trakcie gry właściwej i w czasie zajęd, 

 stopieo opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia w sposób znaczący wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych 

szczebli 

e)wiadomości (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę bardzo dobrą lub dobrą, 

 stosuje wszystkie przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęd wychowania fizycznego, 

 posiada bardzo dobrą  wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

 wykazuje się bardzo dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeo sportowych kraju i za granicą. 

 

3) OCENA DOBRA 

Ocenę dobrą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) Postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 3 kryteria):  

 jest przygotowany do zajęd wychowania fizycznego m.in. posiada odpowiedni strój sportowy, ale zdarza mu się nie brad udziału w lekcjach z różnych 

powodów, 

 nie dwiczy na lekcjach tylko z ważnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się właściwym poziomem kultury osobistej, 

 nie zawsze używa odpowiednich sformułowao w kontaktach interpersonalnych, 

 sporadycznie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego, 

 bierze udział w klasowych, szkolnych zawodach sportowych, 

 nie uczęszcza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

 raczej nie podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym; 
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b) systematycznego udziału aktywności w trakcie zajęd (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

 w trakcie miesiąca aktywnie dwiczy w co najmniej 85-89% zajęd, 

 w sposób dobry wykonuje większośd dwiczeo w czasie lekcji, 

 dobrze pełni funkcję lidera grupy dwiczebnej lub kapitana drużyny, 

 nie potrafi pokazywad i demonstrowad umiejętności ruchowych, 

 prowadzi rozgrzewkę w miarę poprawnie, 

 nie zawsze stosuje zasady BHP, 

 dba o stan techniczny urządzeo, obiektów sportowych; 

 

c) sprawności fizycznej i  rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

 zalicza większośd testów i prób sprawnościowych, 

 wykonuje określone próby sprawności fizycznej na ocenę dobrą, 

 uzyskuje  znaczny postęp w próbach sprawnościowych, np. w ciągu roku szkolnego, 

 dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

 oblicza wskaźnik BMI, 

 

d) aktywności fizycznej (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

 zalicza wszystkie sprawdziany umiejętności ruchowych z niewielkimi błędami, 

 wykonuje dwiczenia nie zawsze zgodnie z przepisami  lub zasadami, 

 potrafi wykonad dwiczenia o przeciętnym stopniu trudności, 

 wykonuje zadania ruchowe efektownie, ale mało efektywnie np. niecelne rzuty, strzały, 

 nie potrafi zastosowad opanowanych umiejętności w czasie gry; 

 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 3 kryteria): 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dobrą, 

 stosuje przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęd wychowania fizycznego, 

 posiada dobrą wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

 wykazuje się dobrym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeo sportowych w kraju i za granicą. 
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4) OCENA DOSTATECZNA 
Ocenę dostateczną  za pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a)postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

 jest  przygotowany do zajęd ( m.in. strój sportowy),ale  nie bierze udziału w lekcjach z różnych powodów 

 nie dwiczy na lekcjach  z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się przeciętnym poziomem kultury osobistej, 

 często używa nieodpowiednich sformułowao w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz do nauczyciela czy innych pracowników 

szkoły, 

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

 nie uczęszcza na  zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

 nigdy nie  podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym 

b)systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

 w trakcie miesiąca aktywnie dwiczy w co najmniej 80- 84% zajęd 

 w sposób  dostateczny wykonuje większośd  dwiczeo w czasie lekcji 

 nie pełni funkcje lidera grupy dwiczebnej lub kapitana drużyny 

  nie potrafi pokazywad  i demonstrowad  umiejętności ruchowych 

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotowad się do wybranego fragmentu zajęd 

 umie z pomocą nauczyciela lub współdwiczących przygotowad miejsce do dwiczeo 

  często nie stosuje zasad  bezpiecznej organizacji zajęd wychowania fizycznego 

  dba o stan techniczny urządzeo, przyborów i obiektów sportowych szkoły, ale ta aktywnośd wymaga zawsze dodatkowej interwencji wychowawczej 

prowadzącego zajęcia, 

c)sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

 zalicza tylko niektóre  testy i próby ujęte w programie nauczania, 

 wykonuje niektóre próby sprawności fizycznej na ocenę dostateczną, 

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

 nie oblicza wskaźnik BMI 

 nigdy nie podejmuje indywidualnego  programu treningowego w celu poprawy wyników w danej próbie sprawności fizycznej 
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d)aktywności fizycznej  (spełnia co najmniej 2 kryteria): 

 zalicza wszystkie sprawdziany i próby umiejętności ruchowych z dużymi błędami  

 dwiczenia wykonuje prawie zawsze niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  

 potrafi wykonad dwiczenia o niskim stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, 

 nie potrafi zastosowad opanowanych umiejętności ruchowych w trakcie gry właściwej i w czasie zajęd, 

 stopieo opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie  wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli, 

e) wiadomości (spełnia co najmniej 1  kryterium): 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dostateczną, 

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęd wychowania fizycznego, 

 posiada dostateczną  wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

 wykazuje się przeciętnym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeo sportowych w środowisku lokalnym i kraju. 

 

 5) OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Ocenę dopuszczającą  za pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a)postawy i kompetencji społecznych (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

 bardzo często jest  przygotowany do zajęd ,zapomina stroju, 

 nie dwiczy na lekcjach  z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się niskim poziomem kultury osobistej, 

 bardzo często używa nieodpowiednich sformułowao w kontaktach interpersonalnych z rówieśnikami w klasie oraz do nauczyciela czy innych 

pracowników szkoły, 

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

 nie uczęszcza na  zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

 nigdy nie  podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym 

b)systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć(spełnia co najmniej 1 kryterium): 

 w trakcie miesiąca aktywnie dwiczy w co najmniej 70- 79% zajęd 

 w sposób  nieudolny wykonuje większośd  dwiczeo w czasie lekcji 

 nie pełni funkcje lidera grupy dwiczebnej lub kapitana drużyny 

  nie potrafi pokazywad  i demonstrowad  umiejętności ruchowych 
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 Nie potrafi prawidłowo pod względem motorycznym i metodycznym przeprowadzid rozgrzewki 

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotowad się do wybranego fragmentu zajęd 

 umie z pomocą nauczyciela lub współdwiczących przygotowad miejsce do dwiczeo 

  bardzo często nie stosuje zasad  bezpiecznej organizacji zajęd wychowania fizycznego 

  nie dba o stan techniczny urządzeo, przyborów i obiektów sportowych szkoły,  

c)sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego (spełnia co najmniej 1 kryterium) 

 zalicza tylko pojedyncze testy i próby ujęte w programie nauczania, 

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, w których nie uczestniczył    

 nie dokonuje oceny własnego rozwoju fizycznego, 

 nie oblicza wskaźnik BMI 

 nigdy nie podejmuje indywidualnego  programu treningowego w celu poprawy wyników w danej próbie sprawności fizycznej 

d)aktywności fizycznej  (spełnia co najmniej 1 kryterium): 

 zalicza wszystkie sprawdziany i próby umiejętności ruchowych z rażącymi  błędami  

 dwiczenia wykonuje zawsze niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  

 potrafi wykonad dwiczenia o bardzo niskim stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, 

 nie potrafi zastosowad opanowanych umiejętności ruchowych w trakcie gry właściwej i w czasie zajęd, 

 stopieo opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie  wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli, 

e)wiadomości (spełnia co najmniej  1 kryterium): 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę dopuszczającą, 

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęd wychowania fizycznego, 

 posiada niewielką wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

 wykazuje się niskim zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeo sportowych w środowisku lokalnym i kraju. 
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 6) OCENA NIEDOSTATECZNA  
Ocenę niedostateczną  za pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a)postawy i kompetencji społecznych : 

 prawie zawsze jest nieprzygotowany do zajęd ,zapomina stroju, 

 bardzo często nie dwiczy na lekcjach  z błahych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, 

 charakteryzuje się bardzo niskim poziomem kultury osobistej, 

 zachowuje się wulgarnie w stosunku  do nauczyciela czy innych pracowników szkoły, 

 nie współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego na rzecz szkolnej lub środowiskowej kultury fizycznej, 

 nie bierze udziału w klasowych i szkolnych zawodach sportowych, 

 nie uczęszcza na  zajęcia sportowo- rekreacyjne, 

 nigdy nie  podejmuje indywidualnych form aktywności fizycznej w czasie wolnym 

b)systematycznego udziału i aktywności w trakcie zajęć : 

 w trakcie miesiąca aktywnie dwiczy poniżej 70% zajęd 

 w sposób bardzo  nieudolny wykonuje większośd  dwiczeo w czasie lekcji 

 nie pełni funkcje lidera grupy dwiczebnej lub kapitana drużyny 

  nie potrafi pokazywad  i demonstrowad  umiejętności ruchowych 

 nie potrafi prawidłowo pod względem motorycznym i metodycznym przeprowadzid rozgrzewki 

 nie potrafi samodzielnie pod względem psychomotorycznym przygotowad się do wybranego fragmentu zajęd 

 nigdy nie przygotowuje miejsce do dwiczeo 

  bardzo często nie stosuje zasad  bezpiecznej organizacji zajęd wychowania fizycznego 

  nie dba o stan techniczny urządzeo, przyborów i obiektów sportowych szkoły,  

c)sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego : 

 nie zalicza większości  testów i prób ujętych w programie nauczania, 

 nie poprawia lub nie uzupełnia prób sprawnościowych w których nie uczestniczył z ważnych powodów osobistych, rodzinnych lub zdrowotnych, 

 nie uzyskuje żadnego postępu w kolejnych próbach sprawnościowych, w których nie uczestniczył  

 nigdy nie podejmuje indywidualnego  programu treningowego w celu poprawy wyników w danej próbie sprawności fizycznej 

d)aktywności fizycznej : 

 zalicza wszystkie sprawdziany i próby umiejętności ruchowych z bardzo rażącymi  błędami  

 dwiczenia wykonuje zawsze niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  
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 nie potrafi wykonad dwiczeo nawet o bardzo niskim stopniu trudności 

 wykonuje zadania ruchowe mało efektownie i zawsze mało efektywnie, 

 nie potrafi zastosowad opanowanych umiejętności ruchowych w trakcie gry właściwej i w czasie zajęd, 

 stopieo opanowania umiejętności ruchowych przez ucznia nie  wpływa na wyniki drużyn szkolnych w zawodach i rozgrywkach różnych szczebli, 

e)wiadomości  : 

 zalicza sprawdziany pisemne i testy na ocenę niedostateczną, 

 stosuje niektóre przepisy i zasady sportów indywidualnych oraz zespołowych, które były nauczane w trakcie zajęd wychowania fizycznego, 

 posiada niedostateczną wiedzę na temat rozwoju fizycznego i motorycznego, 

 wykazuje się niedostatecznym zakresem wiedzy nt. bieżących wydarzeo sportowych w środowisku lokalnym i kraju. 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Klasa VIII 
 Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: 

- Wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie) 
- Umiejętności ( zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych i problemowych) 
- Postawy i przekonania ( aktywność, zaangażowanie w proces uczenia się) 

  
Proponuje się następujące przedziały klasyfikacyjne ocen: 
-Celujący – zakres wymagań – wykraczający 
-Bardzo dobry – zakres wymagań – dopełniający 
-Dobry – zakres wymagań – rozszerzający 
-Dostateczny – zakres wymagań – podstawowy 
-Dopuszczający – zakres wymagań – konieczny 
 
Ocena niedostateczna 
Uczeń: 

 pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć 

 nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych 

 niezbędnych do dalszego kształcenia 

 nie potrafi wykonać prostego polecenia 

 wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki 

 nie interesuje się przedmiotem 
 
Ocena dopuszczająca 
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Uczeń: 

 przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia 

 ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada minimum wiedzy 

 nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach 

 jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy 
 
Ocena dostateczna 
Uczeń: 

 jest aktywny na lekcjach sporadycznie 

 jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa 

 ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi 

 udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela 

 wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa 
 
Ocena dobra 
Uczeń: 

 w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie 

 chętnie pracuje w grupie 

 jest aktywny na zajęciach 

 umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje 

 wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela 

 umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne 

 porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi 

 prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów 

 poprawnie stosuje pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze 

 poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze 
 
Ocena bardzo dobra 
Uczeń: 

 bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych 

 uzasadnia własne poglądy i stanowiska 

 dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk 

 dostrzega związki przyczynowo- skutkowe 

 potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów 

 interpretuje teksty źródłowe 

 rozumie, że oprócz praw uczeń ma obowiązki 

 bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów 

 odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 

 zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie 
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 sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa 

 umie pokierować grupą rówieśników; 
 
Ocena celująca 
Uczeń: 

 posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program 

 rozwija własne zainteresowania 

 bierze udział z sukcesami w konkursach, olimpiadach, mistrzostwach 

 jest bardzo aktywny na lekcjach 

 wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy 

 jest żywo zainteresowany tym co dzieje się w Polsce i na świecie 

 angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariat 

 umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem 

 potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych 

 

Religia 

 
Klasa IV 

 
Celujący: 

1. Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania w klasie IV. 

2. Twórczo rozwija uzdolnienia, dba o formację religijną. 
3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów. 

4. Bierze aktywny udział w katechezie. 

5. Jest zainteresowany życiem Kościoła, a swoim postępowaniem daje świadectwo żywej wiary. 

Bardzo dobry: 
1. Uczeń opanował wiadomości objęte programem nauczania w klasie IV. 

2. Umie wytłumaczyć terminy biblijne poznane w ramach katechezy. 

3. Posiada bardzo dobrą znajomość wydarzeń zbawczych z kart Starego i Nowego Testamentu. 
4. Posiada znajomość Małego Katechizmu i potrafi ukazać ich problematykę 

5. Jest zainteresowany życiem Kościoła. 

6. Umie powiązać zdobyte wiadomości z życiem. 

 

Dobry: 

1. Uczeń opanował wiadomości, które umożliwiają mu robienie dalszych postępów. 

2. Potrafi samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy. 
3. Dobrze zna Mały Katechizm i rozumie poszczególne przykazania. 
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4. Zna ważne terminy i pojęcia biblijne. 
5. Dość aktywnie uczestniczy w katechezie. 

6. Jego zeszyt nie budzi zastrzeżeń. 

7. W sposób zadawalający interesuje się życiem Kościoła. 

Dostateczny: 

1. Uczeń posiada wiedzę w takim stopniu, iż umożliwia ona zdobycie nowej. 

2. Uczeń potrafi odtworzyć wniosek z lekcji. 

3. Jego wiedza jest przeciętna, a w wiadomościach istnieją luki. 
4. Uczeń nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

5. Nieregularnie uczestniczy w katechezie. 

6. Wykonywane przez niego zadania budzą zastrzeżenia. 
7. Nie bierze udziału w życiu grupy katechetycznej, bądź czyni to niechętnie. 

Dopuszczający: 

1. Uczeń dysponuje minimalną wiedzą z zakresu materiału przewidzianego programem. 

2. Zna tylko istotne prawdy wiary i podstawowe modlitwy. 
3. Wiedza ucznia jest fragmentaryczna, mimo to jego wiadomości umożliwiają mu utożsamienie z chrześcijaństwem.  

4. Proste zadania wykonuje uczeń przy pomocy katechety. 

5. Uczeń ma lekceważące podejście do wiary i przedmiotu. 
6. Prowadzony zeszyt jest mało rzetelny. 

Niedostateczny: 

1. Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
2. Odmawia współpracy. 

3. Wykazuje negatywny stosunek do prawd wiary chrześcijańskiej. 

 

Klasa V 
 

Celujący: 

1. Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania w klasie V. 
2. Twórczo rozwija uzdolnienia, dba o formację duchową. 

3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, także w rozwiązywaniu problemów. 

4. Interesuje się żywo życiem Kościoła, a swoim postępowaniem daje świadectwo wiary. 
5. Aktywnie działa na rzecz Kościoła, bierze udział w konkursach, inscenizacjach z różnych okazji, czy świąt kościelnych. 

Bardzo dobry: 

1. Uczeń wykazuje biegłość w posługiwaniu się terminami biblijnymi poznanymi w ramach katechez. 

2. Sprawnie odnajduje wybrane fragmenty w Piśmie Świętym. 
3. Zna bardzo dobrze wydarzenia zbawcze i ich wymowę. Potrafi ukazać teologię: np. teologia aktu stworzenia, grzechu, obrazy Boga w Piśmie Świętym 

4. Czynnie uczestniczy w katechezie. 

5. Posiada bardzo dobrą znajomość Pisma Świętego. 
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Dobry: 
1. Uczeń w stopniu zadawalającym opanował wiedzę i umiejętności dające możliwość dalszego rozwoju. 

2. Formułuje właściwe wnioski związane z tematem katechezy bez pomocy katechety. 

3. Wykazuje się znajomością skrótów biblijnych Starego i Nowego Testamentu. 

Dostateczny: 

1. Uczeń posiada pewien zasób wiedzy, którą cechują jednak spore luki. 

2. Potrafi wytłumaczyć tylko fundamentalne pojęcia z zakresu katechez. 

3. Jego znajomość Małego Katechizmu budzi zastrzeżenia. 
4. Posiada dostateczną znajomość prawd wiary. 

5. Wykonywane zadania mogą budzić zastrzeżenia. 

Dopuszczający: 
1. Wiedza ucznia w zakresie poznanego materiału jest minimalna. 

2. Uczeń ma problemy z wyjaśnianiem nawet zasadniczych pojęć, czy zagadnień. 

3. Bardzo słaba znajomość prawd wiary chrześcijańskiej. 

4. Uczeń bez pomocy katechety nie radzi sobie nawet z prostymi zagadnieniami. 
5. Postawę ucznia cechuje bierność, brak zainteresowania przedmiotem. 

Niedostateczny: 

1. Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą 
2. Odmawia współpracy. 

3. Wykazuje negatywny stosunek do prawd wiary chrześcijańskiej. 

 

Klasa VI 

Celujący: 

1. Uczeń posiadł wiedzę wykraczającą poza program nauczania religii w klasie VI. 

2. Potrafi biegle łączyć wiadomości z klas wcześniejszych z aktualnie zdobytymi. 
3. Sprawnie rozwiązuje sytuacje problemowe. 

4. Żywo uczestniczy w życiu Kościoła i małych grup formacyjnych. 

5. Daje świadectwo żywej wiary swym życiem. 
6. Rozwija życie religijne przez czytanie prasy i książek religijnych. 

Bardzo dobry: 

1. Uczeń posiadł umiejętność trafnego wiązania wiadomości zdobytych w klasach poprzednich z nowo poznanymi. 
2. Jego wiadomości dotyczące Pisma Świętego są wyczerpujące – posiada znajomość siglów biblijnych Starego i Nowego Testamentu i sprawność w ich 

rozwiązywaniu. 

3. Posiadane wiadomości są na wysokim poziomie. 

4. Zna Mały Katechizm i prawdy wiary chrześcijańskiej, trafnie je wytłumaczyć, powiązać z życiem. 
5. Uczeń cechuje się silną, zdrową wiarą, jest aktywny, zainteresowany życiem parafii. 

6. Jego poznanie głównych prawd wiary cechuje się dojrzałością i zrozumieniem. 

7. Jego postawa jest świadectwem żywej wiary. 
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8. Dba o rozwój intelektualny i duchowy. 

Dobry: 

1. Wiedza zgłębiona przez ucznia oraz jego postawa na katechezie są zadawalające. 

2. Posiada zdolność logicznego wiązania zdobytych wiadomości. 
3. Uczeń cechuje się dobrą znajomością materiału. 

4. W miarę dokładnie potrafi przybliżyć istotę wydarzeń zbawczych, samodzielnie wyciągać wnioski. 

5. Jego znajomość Małego Katechizmu nie budzi zastrzeżeń. 

6. Umie dość sprawnie posługiwać się Pismem Świętym. 
7. Jest zainteresowany przedmiotem i stara się być na bieżąco przygotowany do lekcji. 

Dostateczny: 

1. Materiał poznany w ramach katechez jest przez ucznia poznany na tyle, by umożliwić mu dalszy rozwój moralno-intelektualny. 
2. Jednak wiedza zdobyta przez ucznia jest fragmentaryczna, wnioski wyciągane przez ucznia wymagają korekty. 

3. Uczeń ma problemy z formułowaniem trafnych sądów. 

4. Znajomość nauki Kościoła i prawd wiary również budzi zastrzeżenia. 

5. Posiada słabą znajomość siglów biblijnych, nie radzi sobie z ich rozpisywaniem. 
6. Praca z Pismem Świętym budzi zastrzeżenia. 

Dopuszczający: 

1. Minimalne opanowanie przez ucznia materiału objętego programem nauczania. 
2. Znajomość wyłącznie najważniejszych terminów, czy zagadnień omawianych na etapie klasy VI. 

3. Uczeń nie posiada zdolności trafnego formułowania sądów. 

4. Jego umiejętności w posługiwaniu Pismem Świętym są znikome, wymagają pomocy katechety. 
5. Brak zainteresowania ze strony ucznia przedmiotem. 

6. Prowadzony zeszyt jest mało staranny. 

7. Brak zainteresowania życiem kościoła i wspólnoty parafialnej. 

Niedostateczny: 
1. Uczeń nie opanował wiadomości na ocenę dopuszczającą. 

2. Przejawia negatywną postawę wobec wiary i przedmiotu. 

3. Odmawia współpracy. 
4. Niechętnie bierze udział w katechezie. 

 

 

Klasa VII 

 

Celująca 
 

1. Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy. 

2. Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej. 

3. Aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych ( służba ołtarza, oaza, itp.). 
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Bardzo dobra 
 

1. Uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu 

nauczania, posiada biegłą znajomość „Małego katechizmu”, bierze czynny udział w katechezie. 

2. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. 

3. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

4. Chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie. 

5. Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, znaków religijnych i miejsc. 

6. Chętnie uczestniczy w życiu parafii ( liturgia, rekolekcje). 

7. Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę. 

 

Dobra 
 

1. Uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada 

znajomość „Małego katechizmu”, przejawia aktywność na katechezie. 

2. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej. 

3. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

4. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń ( pkt.6). 

5. Uzyskuje stałe dobre postępy podczas prowadzonych zajęć. 

6. Nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany. 

7. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych. 

 

Dostateczna 
 

1. Uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania potrafi odtworzyć z pamięci wniosek z lekcji. 

2. Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobycie dalszej wiedzy. 

3. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki. 

4. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. 

5. Nieregularnie uczęszcza na katechezę. 

6. Wykonywanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. niedbale prowadzony zeszyt. 

7. Nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa. 

 

Dopuszczająca 
 

1. Uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy. 
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2. Zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej. 

3. Proste zadania wykonuje przy pomocy katechety. 

4. Niechętnie bierze udział w katechezie. 

5. Często opuszcza lekcje. 

6. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 

Niedostateczna 
 

1. Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

2. Odmawia wszelkiej współpracy. 

3. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary. 

 

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności, przejawów zastosowania ich w życiu. 

 

 

Klasa VIII 

 

Celująca 
 

1. Uczeń spełnia wymagania oceny bardzo dobrej. 

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program. 

3. Angażuje się w prace poza lekcyjne na rzecz przedmiotu: gazetki, pomoce lekcyjne, montaże sceniczne. 

4. Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

5. Twórczo uczestniczy w życiu parafii. 

6. Jego pilność, zainteresowanie, szacunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. 

7. Poznawane prawdy wiary stosuje w życiu. 

8. Posiada inne osiągnięcia indywidualne. 

 

Bardzo dobra 
 

1. Uczeń spełnia warunki oceny dobrej. 

2. Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności. 

3. Posiadł pełną znajomość „Małego katechizmu”. 

4. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. 

5. Aktywnie uczestniczy w katechezie. 

6. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem i życiem parafii. 
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7. Stara się być świadkiem wyznawanej wiary. 

 

Dobra 
 

1. Spełnia wymagania oceny dostatecznej. 

2. Wiedzę religijną opanował na poziomie dobrym. 

3. Wykazuje dobrą znajomość prawd wiary. 

4. Zeszyt ucznia nie budzi zastrzeżeń. 

5. Systematycznie uczestniczy w lekcji, wykazuje zainteresowanie przedmiotem. 

6. Stara się być aktywny w czasie lekcji. 

 

Dostateczna 
 

1. Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej. 

2. Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

3. Wykazuje dostateczną znajomość prawd wiary. 

4. Prezentuje przeciętną pilność i zainteresowanie przedmiotem. 

5. W zeszycie pojawiają się sporadyczne braki. 

6. Stara się uczestniczyć w życiu parafii. 

 

Dopuszczająca 
 

1. Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne. 

2. Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 

3. Prowadzi zeszyt. 

4. Znajomość katechizmu jest fragmentaryczna. 

5. Wykazuje poprawny stosunek do przedmiotu i jego treści. 

6. Uczestnictwo w celebracji roku liturgicznego budzi zastrzeżenia. 

 

Niedostateczna 
 

1. Uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych. 

2. Nie wykazuje znajomości katechizmu. 

3. Nie posiada zeszytu lub ma duże braki. 

4. Opuszcza celowo katechezę.  

5. Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 


