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JĘZYK POLSKI 

  

§1. ZASADY OGÓLNE: 

 

 Na lekcjach języka polskiego w klasach IV – VI uczniowie oceniani są za opanowanie nastę-

pujących sprawności : 

• słuchanie i mówienie, 

• czytanie, 

• pisanie, 

• wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku, 

• wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o literaturze i innych dziedzin kultury i sztuki. 

Stopień opanowania poszczególnych sprawności dostosowany jest do wymagań programo-

wych, obowiązujących na tym etapie edukacyjnym. 

  

§2. FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

 Na lekcjach języka polskiego stosuje się następujące formy sprawdzania umiejętności (w 

nawiasach podana jest waga ocen w skali 1-10): 

• odpowiedzi ustne (10), 

• recytacja (5), 

• czytanie z przygotowaniem (3) i bez przygotowania (5), 

• testy z czytania ze zrozumieniem (8),  

• pisemne zadania domowe (6), 

• redagowanie samodzielnych wypowiedzi pisemnych na lekcji (5), 

• prace klasowe (10), 

• sprawdziany (10), 

• ćwiczenia gramatyczne (5),  

•    dyktanda (5), 

• kartkówki (7), 

•   aktywność (3), 

•  słuchanie ze zrozumieniem (7),  

•  zeszyt (7). 

 

 Za udział w konkursach języka polskiego (waga 10) uczniowie nagradzani są według na-

stępujących kryteriów: 

• za uczestnictwo w konkursie na szczeblu szkolnym uczeń otrzymuje co najmniej „+”,  

• za zajęcie I, II i III miejsca – cząstkową ocenę celującą, 

• za wyróżnienie – cząstkową  ocenę bardzo dobrą, 

• wszystkie osiągnięcia ucznia na szczeblu ponadszkolnym nagradzane są cząstkową oceną 

celującą. 

Ponadto uczniowie mogą być oceniani za inne zadania nadobowiązkowe, na zasadach usta-

lonych z konkretnym nauczycielem.
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§3. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W PODZIALE NA KLASY 

 

Klasa IV 

 Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o języku 

Ocena dopuszczają-

ca 

- poprawnie czyta i wygłasza tekst 

poetycki, 

- wyodrębnia elementy świata przed-

stawionego w utworze literackim, 

teatralnym, filmowym, 

- rozumie tekst epicki po cichym prze-

czytaniu, 

- poprawnie łączy tytuły lektur z na-

zwiskami autorów, 

- zna treść lektur. 

- w formie opowiadania przedstawi 

wybrany fragment lektury, 

- podejmuje próby opisania wyglądu 

np. kolegi, 

- zna kompozycję i układ listu, 

- na lekcji podejmuje próby zredago-

wania krótkiego i prostego tekstu 

użytkowego. 

- opanował w stopniu dopuszczającym 

ortografię, 

- zna podstawowe części mowy: rze-

czownik i czasownik, 

- rozpoznaje czasownik i określa for-

my przy pomocy nauczyciela, 

- dostrzega związek czasownika 

z innymi wyrazami, 

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego 

formę, 

- rozpoznaje zdanie, 

- rozpoznaje głoski, 

- poprawnie stosuje znaki interp. na 

końcu wypowiedzeń. 

Ocena dostateczna 

j.w. oraz: 

- rozróżnia elementy realistyczne 

i fantastyczne, 

- odróżnia osobę mówiącą i narratora 

od rzeczywistego autora, 

- rozumie pojęcia opis i opowiadanie, 

- zna pojęcia bajka, baśń, legenda. 

j.w. oraz: 

- poprawnie wyszuka fragment lektury 

na określony temat, 

- samodzielnie wypisze z tekstu na-

zwiska bohaterów, nazwy miejsc ak-

cji. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu dostatecznym 

ortografię, 

- samodzielnie rozpoznaje części mo-

wy: czasownik, rzeczownik, przy-

miotnik, przysłówek, 

- w miarę poprawnie analizuje związki 

wyrazowe, 

- nazywa przypadki i ich pytania. 

Ocena dobra 

j.w. oraz: 

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej 

od rzeczywistości, 

- wskazuje w narracji elementy opisu, 

opowiadania, dialogu, 

j.w. oraz: 

- samodzielnie sporządza plan wyda-

rzeń, 

- formy wypowiedzi charakteryzują 

się poprawną kompozycją, odpo-

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu dobrym ortogra-

fię, 

- odmienia wyrazy przez przypadki. 
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- poprawnie redaguje dialog, 

- w utworze poetyckim wyróżnia epi-

tety i porównania, 

- odróżnia wiersz stroficzny od ciągłe-

go. 

wiednią treścią, bogatym słownic-

twem. 

Ocena bardzo dobra 

j.w. oraz: 

- zna cechy gatunkowe baśni i potrafi 

zaliczyć utwór do określonego ga-

tunku, 

- we własnym opowiadaniu wprowa-

dza elementy opisu, dialogu, 

- samodzielnie dostrzega ogólny sens 

utworu, temat, 

- samodzielnie ocenia i motywuje po-

stępowanie bohaterów. 

j.w. oraz: 

- umiejętnie wprowadza dialog 

do opowiadania, 

- poprawnie samodzielnie redaguje 

opowiadanie i opis. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu bardzo dobrym 

ortografię, 

- całkowicie poprawnie analizuje 

i stosuje związki wyrazowe 

w zdaniach, 

 

Ocena celująca 

j.w. oraz: 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

- czyta i zna dodatkowe teksty, 

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program,  

- jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

 

 

 

Klasa V 

 Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o języku 

Ocena dopuszczają-

ca 

- poprawnie czyta i wygłasza tekst 

poetycki, 

- wyodrębnia elementy świata przed-

stawionego w utworze literackim, 

teatralnym, filmowym, 

- rozumie tekst epicki po cichym prze-

czytaniu, 

- zna formy wypowiedzi z klasy IV, 

- w formie opowiadania przedstawi 

wybrany fragment lektury, 

- odtworzy przebieg wycieczki 

i imprezy szkolnej (sprawozdanie), 

- potrafi opisać wygląd, np. kolegi 

i podać kilka cech charakteru, 

- opanował w stopniu dopuszczającym 

ortografię, 

- zna podstawowe części mowy, 

- rozpoznaje czasownik i określa for-

my przy pomocy nauczyciela, 

- dostrzega związek czasownika 

z innymi wyrazami, 
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- poprawnie łączy tytuły lektur 

z nazwiskami autorów, 

- zna treść lektur. 

- zna kompozycję i układ listu, 

- potrafi zredagować krótki i prosty 

tekst użytkowy. 

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego 

formę, 

- rozpoznaje zdanie i równoważnik 

zdania, 

- rozpoznaje głoski, 

- poprawnie stosuje znaki interpunk-

cyjne na końcu wypowiedzeń. 

Ocena dostateczna 

j.w. oraz: 

- rozróżnia elementy realistyczne 

i fantastyczne, 

- wskazuje cechy bohaterów, 

- odróżnia osobę mówiącą i narratora 

od rzeczywistego autora, 

- rozumie pojęcia: dialog, opis, opo-

wiadanie,  

- zna pojęcia bajka, baśń, mit legenda 

powieść. 

j.w. oraz: 

- poprawnie wyszuka fragment lektury 

do charakterystyki postaci, 

- samodzielnie wypisze z tekstu na-

zwiska bohaterów, nazwy miejsc ak-

cji. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu dostatecznym 

ortografię, 

- samodzielnie rozpoznaje poznane 

części mowy i określa ich formę, 

- zna liczebnik, 

- w miarę poprawnie analizuje związki 

wyrazowe, 

- wyodrębnia i nazywa podstawowe 

części zdania, 

- określa cechy głosek: dźwięczność, 

nosowość, miękkość. 

Ocena dobra 

j.w. oraz: 

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej 

od rzeczywistości, 

- wskazuje w narracji elementy opisu, 

opowiadania, dialogu, 

- poprawnie redaguje dialog, 

- w utworze poetyckim wyróżnia 

środki stylistyczne, 

- odróżnia wiersz stroficzny 

od ciągłego. 

j.w. oraz: 

- samodzielnie redaguje formę spra-

wozdania, 

- samodzielnie sporządza plan wyda-

rzeń, 

- formy wypowiedzi charakteryzują 

się poprawną kompozycją, odpo-

wiednią treścią, bogatym słownic-

twem. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu dobrym ortogra-

fię, 

- rozumie i rozpoznaje temat 

i końcówkę w odmianie wyrazu, 

- zna pojęcie oboczności głosek 

na prostych przykładach, 

- rozumie stosunki współrzędności 

i podrzędności zespołów składnio-

wych, 

- rozumie pojęcie zdania złożonego 

współrzędnie i podrzędnie, 

- odróżnia związek główny 
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od związków pobocznych, 

- zna rodzaje określeń (części zdania: 

przydawka, dopełnienie, okolicznik), 

- rozumie pojęcie akcentu, podaje 

przykłady. 

 

 

 

Ocena bardzo dobra 

j.w. oraz: 

- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, 

powieści i potrafi zaliczyć utwór 

do określonego gatunku, 

- we własnym opowiadaniu wprowa-

dza elementy opisu, dialogu, 

- samodzielnie dostrzega ogólny sens 

utworu, przesłanie ideę, temat, 

- samodzielnie ocenia i motywuje po-

stępowanie bohaterów. 

j.w. oraz: 

- umiejętnie wprowadza dialog 

do opowiadania, 

- poprawnie samodzielnie redaguje 

sprawozdanie z częścią komentującą. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu bardzo dobrym 

ortografię, 

- całkowicie poprawnie analizuje 

i stosuje związki wyrazowe 

w zdaniach, 

- samodzielnie rozpoznaje wszystkie 

części zdania, 

- dokładnie analizuje zdanie złożone, 

- zna wyjątki od podstawowej zasady 

akcentowania. 

Ocena celująca 

j.w. oraz: 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

- czyta i zna dodatkowe teksty, 

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program,  

- jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

 

Klasa VI 

 Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o języku 

Ocena dopuszczają-

ca 

- poprawnie czyta i wygłasza tekst 

poetycki, 

- wyodrębnia elementy świata przed-

stawionego w utworze literackim, 

teatralnym, filmowym, 

- rozumie tekst epicki po cichym prze-

czytaniu, 

- zna formy wypowiedzi z klasy V 

(opis, opowiadanie), 

- w formie opowiadania przedstawi 

wybrany fragment lektury, 

- odtworzy przebieg wycieczki 

i imprezy szkolnej (sprawozdanie), 

- potrafi opisać wygląd, np. kolegi 

- opanował w stopniu dopuszczającym 

ortografię, 

- zna podstawowe części mowy, 

- rozpoznaje czasownik i określa for-

my przy pomocy nauczyciela, 

- dostrzega związek czasownika 

z innymi wyrazami, 
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- korzysta z objaśnień wyrazów 

i zwrotów pod tekstem, 

- poprawnie łączy tytuły lektur 

z nazwiskami autorów, 

- zna treść lektur. 

i podać kilka cech charakteru, 

- zna kompozycję i układ listu, 

- potrafi zredagować krótki i prosty 

tekst użytkowy. 

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego 

formę, 

- rozpoznaje zd. i równoważnik zd., 

- rozpoznaje głoski, 

- poprawnie stosuje znaki interpunkc. 

na końcu wypowiedzeń. 

Ocena dostateczna 

j.w. oraz: 

- rozróżnia elementy realistyczne 

i fantastyczne, 

- wskazuje cechy bohaterów, 

- odróżnia osobę mówiącą i narratora 

od rzeczywistego autora, 

- zna pojęcia: dialog, opowiadanie, 

życzenia, przepis, instrukcja, opis,  

- porządkuje wydarzenia uwzględnia-

jąc związki przyczynowo-skutkowe, 

- zna pojęcia bajka, baśń, mit, legenda 

powieść, 

- samodzielnie wyszukuje informacje 

we wskazanym źródle. 

j.w. oraz: 

- poprawnie wyszuka fragment lektury 

do charakterystyki postaci, 

- samodzielnie wypisze z tekstu na-

zwiska bohaterów, nazwy miejsc ak-

cji,  

- podejmuje próby porządkowania 

własnej wypowiedzi, 

- przestrzega zasad poprawnej kompo-

zycji tekstu. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu dostatecznym 

ortografię, 

- samodzielnie rozpoznaje części mo-

wy i określa ich formę, 

- zna liczebnik, 

- w miarę poprawnie analizuje związki 

wyrazowe, 

- wyodrębnia i nazywa podstawowe 

części zdania, 

- sporządza wykres zdania poje-

dynczego, 

- określa cechy głosek: dźwięczność, 

nosowość, miękkość. 

Ocena dobra 

j.w. oraz: 

- czyta płynnie, przejrzyście intencjo-

nalnie, 

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej 

od rzeczywistości, 

- wskazuje w narracji elementy opisu, 

opowiadania, dialogu, 

- poprawnie redaguje dialog, opis, 

opowiadanie, instrukcję, przepis, list, 

życzenia, 

- w utworze poetyckim wyróżnia 

środki stylistyczne, 

j.w. oraz: 

- samodzielnie redaguje formę spra-

wozdania, 

- samodzielnie sporządza plan wyda-

rzeń, 

- formy wypowiedzi charakteryzują 

się poprawną kompozycją, odpo-

wiednią treścią, bogatym słownic-

twem, 

- przekaz jest uporządkowany czytel-

ny, wszystkie elementy powiązane w 

logiczną całość. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu dobrym ortogra-

fię, 

- rozumie i rozpoznaje temat 

i końcówkę w odmianie wyrazu, 

- zna pojęcie oboczności głosek 

na prostych przykładach, 

- rozumie stosunki współrzędności 

i podrzęd. zespołów składniowych, 

- rozumie pojęcie zdania złożonego 

współrzędnie i podrzędnie, 

- odróżnia związek główny 
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- odróżnia wiersz stroficzny od ciągłe-

go. 

od związków pobocznych, 

- zna rodzaje określeń (części zdania: 

przydawka, dopełnienie, okolicznik), 

- sporządza wykres zdania poje-

dynczego i złożonego, 

- rozumie pojęcie akcentu (przykłady). 

Ocena bardzo dobra 

j.w. oraz: 

- zna cechy gatunkowe bajki, legendy, 

powieści i potrafi zaliczyć utwór 

do określonego gatunku, 

- we własnym opowiadaniu wprowa-

dza elementy opisu, dialogu, 

- samodzielnie dostrzega ogólny sens 

utworu, przesłanie ideę, temat, 

- samodzielnie ocenia i motywuje po-

stępowanie bohaterów. 

j.w. oraz: 

- umiejętnie wprowadza dialog 

do opowiadania, 

- poprawnie samodzielnie redaguje 

sprawozdanie z częścią komentującą, 

- różnicuje wypowiedzi w zależności 

od adresata, 

- zajmuje stanowisko w rozmowie, 

używając odpow. argumentów, 

- buduje wypowiedź bogatą pod wzgl. 

leksykalnym i składniowym. 

j.w. oraz: 

- opanował w stopniu bardzo dobrym 

ortografię, 

- całkowicie poprawnie analizuje 

i stosuje związki wyrazowe 

w zdaniach, 

- samodzielnie rozpoznaje wszystkie 

części zdania, 

- dokładnie analizuje zdanie złożone, 

- zna wyjątki od podstawowej zasady 

akcentowania. 

Ocena celująca 

j.w. oraz: 

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

- czyta i zna dodatkowe teksty, 

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program, 

- jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  
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HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 

 

1. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII 

DLA KLAS IV-VI 

  

KLASA IV 

Ocena celująca: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący podstawę programową w kl. IV, 

- potrafi zdobytą wiedzę twórczo wykorzystać przy rozwiązywaniu nowych problemów, 

- samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

- potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać, 

- posługuje się poprawną polszczyzną, uczestniczy w konkursach historycznych. 

Ocena bardzo dobra: 

- w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą programową, 

- postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie, 

- formułuje pytania do tekstu historycznego i wyraża własne poglądy, 

- aktywnie uczestniczy w pracy grupy, poprawnie komunikuje się z rówieśnikami, 

- jest systematyczny we wszystkich działaniach. 

Ocena dobra: 

- opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawa programową w kl.IV w stopniu 

dobrym, 

- w miarę swobodnie operuje czasem i przestrzenią historyczną, 

- rozumie tekst historyczny, 

- jest aktywny na lekcji, 

- pracuje w miarę samodzielnie, czasem potrzebuje pomocy nauczyciela, 

-jest samodzielny w większości swych działań. 

Ocena dostateczna: 

-opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie  

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie kl.IV, 

- pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- rzadko jest aktywny na lekcji, 

- wymaga zachęty i częstej kontroli, nie angażuje się zbytnio w pracę grupy. 

 

Ocena dopuszczająca : 

- wykazuje braki w opanowaniu niezbędnego minimum wiedzy i umiejętności, ale nie prze-

kreślają one możliwości uzyskania podstaw niezbędnych w dalszym toku nauki, 

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, wypowiedzi są 

krótkie, 

- nie uczestniczy w pracy na lekcji, 

- niesystematyczny. 

Ocena niedostateczna : 

- nie opanował minimum wiedzy i umiejętności przewidzianych programem kl.IV, a braki 

wykluczają możliwość kontynuowania nauki na kolejnym poziomie, 

- jest nieaktywny na lekcji i niesamodzielny. 
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KLASA V  

Ocena celująca : 

- uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza zakres podstawy programowej obowiązujący 

uczniów w kl. V, 

- wykazuje się dużą samodzielnością, potrafi formułować problemy i poszukiwać                         

ich rozwiązania, 

- sprawnie i chętnie korzysta z różnych źródeł informacji, 

- jest liderem pracy w grupie, 

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją. 

Ocena bardzo dobra : 

- w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, 

- rozumie związki przyczynowo- skutkowe, 

- swobodnie porusza się w czasie i przestrzeni historycznej, 

- potrafi samodzielnie wyciągać wnioski, 

- samodzielnie rozwiązuje postawione przez nauczyciela problemy i zadania , 

- aktywnie uczestniczy w pracach grupy, poprawnie komunikuje się z rówieśnikami, 

- jest systematyczny we wszystkich działaniach. 

Ocena dobra : 

- opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, 

- w miarę swobodnie porusza się w czasie i przestrzeni historycznej, 

- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

- jest aktywny w czasie lekcji, 

- samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy. 

Ocena dostateczna : 

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie  

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie kl.V, 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

- potrafi wykonać proste zadania, 

- jest mało systematyczny, 

- uczestniczy w pracach grupy,może mieć problemy z poprawną komunikacją. 

Ocena dopuszczająca : 

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

-przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania wymagające zastosowania podsta-

wowych umiejętności, 

-niechętnie uczestniczy w pracach grupy, ma poważne problemy z komunikacją, 

-jest niesystematyczny. 

Ocena niedostateczna : 

- nie opanował minimum wiedzy i umiejętności przewidzianych programem kl.V,a braki wy-

kluczają możliwość kontynuowania nauki na kolejnym poziomie, 

- jest nieaktywny na lekcjach i nie potrafi korzystać z prostych źródeł informacji. 

  

KLASA VI 

Ocena celująca : 

- posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego kl.VI, 
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- zna dzieje własnego regionu, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych, wykorzystując wie-

dzę przewidzianą nie tylko z zakresu historii i społeczeństwa, ale również przedmiotów po-

krewnych, 

- bierze udział w konkursach historycznych. 

Ocena bardzo dobra : 

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla kl.VI, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i samodzielnie wyciągać wnioski, 

- interpretować prosty tekst źródłowy, wyrażać własne poglądy, 

- aktywnie uczestniczy w pracach grupy, 

- jest systematyczny we wszystkich działaniach, wykazuje aktywną postawę podczas lekcji 

- zna dzieje własnego regionu. 

Ocena dobra : 

- opanował materiał programowy w zadowalającym stopniu, 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

- umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, 

- jest aktywny na lekcjach, 

- potrafi korzystać z źródeł podanych przez nauczyciela, 

- chętnie uczestniczy w pracach grupy, potrafi poprawnie komunikować się z rówieśnikami, 

- zna najważniejsze wydarzenia z dziejów regionu. 

Ocena dostateczna : 

-opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie  

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie kl.VI, 

- zna niektóre wydarzenia z dziejów regionu, 

- potrafi korzystać z źródeł podanych przez nauczyciela, 

- wymaga zachęty i częstej kontroli, 

- uczestniczy w pracach grupy i w stopniu zadowalającym wykazuje się aktywnością. 

Ocena dopuszczająca : 

-wykazuje braki w opanowaniu niezbędnego minimum wiedzy i umiejętności, ale nie prze-

kreślają one możliwości uzyskania podstaw niezbędnych w dalszym toku nauki, 

- jest nieaktywny na lekcji, 

- wymaga ciągłej pomocy, kontroli i zachęty, 

- niechętnie uczestniczy w pracach grupy, 

- rzadko przestrzega norm współżycia, 

- jest niesystematyczny. 

Ocena niedostateczna : 

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

nuację nauki, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń, 

- nie uczestniczy w pracach grupy 

- niesystematyczny. 
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2. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘC EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

Przedmiotem oceny z historii są: wiadomości (wiedza), umiejętności, postawa – aktywność. 

 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne.  

 

1. Prace pisemne 

 sprawdziany – ukazujące stopień opanowania większej partii materiału przez ucznia, 

 kartkówki – sprawdzające stopień opanowania bieżącego materiału z trzech ostatnich                        

lekcji; nauczyciel nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania uczniów o termi-

nie kartkówki, 

 zadania domowe, 

 wykonywanie ćwiczeń. 

 

2. Wypowiedzi ustne 

 odpowiedź ustna - sprawdzająca bieżącą znajomość materiału, oceniana jest w skali od 5 do 1 

w zależności od stopnia opanowania wiedzy, płynności, logiki wypowiedzi oraz ilości pytań 

pomocniczych zadanych przez nauczyciela, 

 aktywność na lekcji -sprawdzająca zaangażowanie, umiejętność, wnioskowania, rozwiązywa-

nia zadań problemowych, umiejętność pracy z mapą historyczną; oceniana plusami z założe-

niem, że zdobyte trzy plusy równe są ocenie bardzo dobrej, 

 prace wykonane w grupie - sprawdzające umiejętność współpracy w grupie, wkład pracy, 

umiejętność wyszukiwania informacji i dokonywanie ich selekcji, 

 prezentacja pracy własnej. 

 

3. Prace praktyczne 

 wytwór pracy (albumy, makiety), 

 praca plastyczna, 

 posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym, 

 współpraca w grupie. 

 

Za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienie w konkursach historycznych na szczeblu 

wyższym od szkolnego uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.  

Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. W tym celu ustala się „wagę” poszczególnych ocen: 

 Sprawdzian – 5 

 Kartkówka – 3 

 Odpowiedź ustna – 2 

 Zadanie domowe – 1 

 Dodatkowe prace – 1 
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JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE 

 

KLASA CZWARTA 

Elementy języka obcego nowożytnego, obowiązkowe do opanowania przez ucznia klasy czwartej: 

 

SŁOWNICTWO:  

- Przybory szkolne  

-  Nazwy państw, narodowości, stolic  

-  Przedmioty szkolne  

-  Części ciała/twarzy opis wyglądu zewnętrznego  

-  Ubrania i ceny – kupowanie ubrań  

 - Czasowniki opisujące umiejętności  

 - Sporty i gry (poszerzenie)  

-  Pomieszczenia, sprzęty, meble  

-  Drzewo genealogiczne – członkowie rodziny, przymiotniki opisujące charakter i osobowość  

 - Zawody  

 - Zwierzęta – części ciała zwierząt  

 - Pogoda – idiomy związane z pogodą  

 - Jedzenie i picie  

 - Państwa i narodowości 



14 
 

KOMUNIKACJA I ZASTOSOWANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH:  

Umie wypowiedzieć się na następujące tematy: 

- kim jestem, skąd pochodzą, ile mam lat, co posiadam, co potrafię 

- moja rodzina 

- moje ulubione rzeczy (przedmioty szkolne, sporty, aktorzy, itp.) 

- opisywanie wyglądu zewnętrznego 

- opisywanie rodziny 

- mówienie o codziennych czynnościach (opis typowego dnia) 

Uczeń powinien zastosować następujące funkcje językowe: 

- różne formy powitania i pożegnania 

- literowanie swojego imienia, nazwiska oraz innych wyrazów 

- podanie adresu i numeru telefonu 

- podziękowanie i przepraszanie 

- liczenie 0-100 (dla chętnych do 1000) 

- określanie kolorów różnych przedmiotów 

- wyrażanie przynależności przedmiotów do osób 

- określanie położenia przedmiotów 

- zapytanie o godzinę 

- powiedzieć i zapytać o pogodę 

- zamówienie posiłku w restauracji 

- wyrażanie uczuć 

 

CEL KSZTAŁCE-

NIA WG NOWEJ 

PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Rozumienie wypo-

wiedzi 

Uczeń rozumie proste, ty-

powe wypowiedzi ustne  

i pisemne z zakresu obejmu-

jącego słownictwo i środki 

językowe uwzględnione w 

poznanym materiale, wyko-

nuje zadania sprawdzające 

rozumienie tych tekstów, 

nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 

wypowiedzi ustne i pisemne z 

zakresu obejmującego słownic-

two i środki językowe 

uwzględnione w poznanym 

materiale i wykonuje zadania 

sprawdzające rozumienie tych 

tekstów, popełniając niewielkie 

błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 

wypowiedzi ustne i pisemne  

z zakresu obejmującego słow-

nictwo i środki językowe 

uwzględnione w poznanym ma-

teriale i wykonuje zadania 

sprawdzające rozumienie tych 

tekstów, popełniając dużo błę-

dów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 

wypowiedzi ustne i pisemne  

z zakresu obejmującego słow-

nictwo i środki językowe 

uwzględnione w poznanym 

materiale i wykonuje zadania 

sprawdzające rozumienie tych 

tekstów, popełniając bardzo 

dużo błędów. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 

rozmowie, właściwie i zro-

zumiale reaguje w sytu-

acjach komunikacyjnych, 

związanych z tematem. 

Uczeń uczestniczy w prostej 

rozmowie, w miarę zrozumiale 

i adekwatnie reaguje w typo-

wych sytuacjach komunikacyj-

nych związanych z tematem, 

popełniając niewielkie błędy 

językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo 

prostej rozmowie, reaguje w 

typowych sytuacjach komunika-

cyjnych związanych z tematem, 

często wzorując się na modelu 

rozmowy i korzystając z pomocy 

nauczyciela, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w 

bardzo prostej rozmowie zwią-

zanej z tematem, korzystając w 

dużej mierze z pomocy na-

uczyciela, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie in-

formacji 

Uczeń w sposób płynny 

udziela, pyta i prosi o in-

formacje związane z tema-

tem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi  

o informacje związane z tema-

tem, popełniając drobne błędy 

językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi  

o informacje związane z tema-

tem, popełniając błędy języko-

we, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozu-

mienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi  

o informacje związane z tema-

tem, popełniając błędy języ-

kowe, które w znacznym stop-

niu wpływają na właściwe zro-

zumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słow-

nictwo 

Uczeń poprawnie stosuje 

poznane słownictwo, nazwy 

czynności w czasie teraź-

niejszym prostym, pytania 

ogólne i szczegółowe, krót-

kie odpowiedzi, przeczenia, 

zaimki w funkcji dopełnie-

Uczeń stosuje poznane słow-

nictwo, nazwy czynności  

w czasie teraźniejszym pro-

stym, pytania ogólne i szczegó-

łowe, krótkie odpowiedzi, 

przeczenia, zaimki w funkcji 

dopełnienia, popełniając nie-

Uczeń stosuje poznane słownic-

two nazwy czynności wykony-

wanych w czasie teraźniejszym 

prostym, pytania ogólne i szcze-

gółowe, krótkie odpowiedzi, 

przeczenia, zaimki w funkcji 

dopełnienia, popełniając liczne 

Uczeń stosuje poznane słow-

nictwo, nazwy czynności wy-

konywanych w czasie teraź-

niejszym prostym, pytania 

ogólne i szczegółowe, krótkie 

odpowiedzi, przeczenia, zaimki 

w funkcji dopełnienia, popeł-



16 
 

nia. liczne błędy. błędy. niając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu 

pisemnego 

Uczeń pisze tekst na tematy 

wyznaczone przez nauczy-

ciela, zgodne z podstawą 

programową, tworzy opis w 

ramach prac projektowych, 

nie popełniając większych 

błędów i stosując właściwą 

formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na tematy 

wyznaczone przez nauczyciela, 

zgodne z podstawą programo-

wą, tworzy opis w ramach prac 

projektowych, popełniając 

niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi, stosując w miarę 

właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na tematy wy-

znaczone przez nauczyciela, 

zgodne z podstawą programową, 

tworzy opis w ramach prac pro-

jektowych, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi, stosu-

jąc częściowo właściwą formę  

i styl. 

Uczeń pisze tekst na tematy 

wyznaczone przez nauczyciela, 

zgodne z podstawą programo-

wą, tworzy opis w ramach pra-

cy projektowej, popełniając 

błędy językowe, które  

w znacznym stopniu wpływają 

na właściwe zrozumienie wy-

powiedzi, nie zachowując wła-

ściwej formy i stylu. 

 

 

KLASA PIĄTA 

 

Elementy języka obcego nowożytnego, obowiązkowe do opanowania przez ucznia klasy piątej: 

SŁOWNICTWO I ZASTOSOWANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH  

(poszerzenie wiadomości z klasy czwartej): 

-  Wygląd zewnętrzny- przymiotniki używane do opisu wyglądu  

 - Ubrania  

 - Miejsca, budynki i przyimki miejsca 

 - Nazwy instrumentów muzycznych  

 - Wskazywanie drogi  

 - Pomieszczenia w domu, meble  

 - Miesiące i daty urodzin  

 - Jedzenie i picie, 

 - Zapytanie o cenę  

 - Środki transportu  

 - Określanie czasu i pytania o godzinę  

 - Czynności codzienne  
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 - Zawody – umieć powiedzieć czym się zajmują  

 - Choroby – udzielanie rad  

 - Rodzaje filmów wyrażanie opinii  

 - Wyrażenie przeszłości  

 - Plany i zamiary  

 - Przyimki opisujące stany emocjonalne  

 - Sposoby spędzania wolnego czasu  

 - Zwroty związane z ochroną środowiska  

-  Sklepy, miejsca, instytucje  

 

CEL KSZTAŁCENIA 

WG NOWEJ POD-

STAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc, osób, 

przedmiotów 

Uczeń w sposób płynny opisuje 

miejsce, osobę, przedmiot, nie 

popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje miejsce, oso-

bę, przedmiot, popełniając 

niewielkie błędy językowe, 

nie wpływające na zrozu-

mienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje miejsce, osobę, 

przedmiot, popełniając błędy 

językowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje miejsce, osobę, 

przedmiot, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właści-

we zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowie-

dzi 

Uczeń rozumie proste, typowe 

wypowiedzi pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo  

i środki językowe uwzględnione 

w podstawie programowej i wy-

konuje zadania sprawdzające 

rozumienie tych tekstów, nie 

popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, ty-

powe wypowiedzi pisemne 

z zakresu obejmującego 

słownictwo i środki języ-

kowe uwzględnione  

w uwzględnione w podsta-

wie programowej i wykonu-

je zadania sprawdzające 

rozumienie tych tekstów, 

popełniając niewielkie błę-

dy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 

wypowiedzi pisemne z zakresu 

obejmującego słownictwo  

i środki językowe uwzględnio-

ne w uwzględnione w podsta-

wie programowej i wykonuje 

zadania sprawdzające rozu-

mienie tych tekstów, popełnia-

jąc dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typo-

we wypowiedzi pisemne z 

zakresu obejmującego słow-

nictwo i środki językowe 

uwzględnione w uwzględnio-

ne w podstawie programowej 

i wykonuje zadania spraw-

dzające rozumienie tych tek-

stów, popełniając bardzo du-

żo błędów. 
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Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 

rozmowie, właściwie i zrozu-

miale reaguje w sytuacjach ko-

munikacyjnych, uwzględnionych 

w podstawie programowej 

Uczeń uczestniczy w prostej 

rozmowie, w miarę zrozu-

miale i adekwatnie reaguje 

w typowych sytuacjach ko-

munikacyjnych, uwzględ-

nionych w podstawie pro-

gramowej, popełniając nie-

wielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo 

prostej rozmowie, reaguje  

w typowych sytuacjach komu-

nikacyjnych uwzględnionych 

w podstawie programowej, 

często wzorując się na modelu 

rozmowy i korzystając z po-

mocy nauczyciela, popełniając 

błędy językowe, które w nie-

wielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypo-

wiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć 

w bardzo prostej rozmowie, 

korzystając w dużej mierze  

z pomocy nauczyciela, po-

pełniając błędy językowe, 

które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zro-

zumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 

pyta i prosi o informacje  

Uczeń udziela odpowiedzi, 

pyta i prosi o informacje, 

popełniając drobne błędy 

językowe, nie wpływające 

na zrozumienie wypowie-

dzi. 

Uczeń udziela odpowiedzi, 

pyta i prosi o informacje, po-

pełniając błędy językowe, któ-

re w niewielkim stopniu wpły-

wają na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 

informacje, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właści-

we zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne  

i interakcja 

 

 

 

 

 

Uczeń wyraża prośby, zgadza 

się lub odmawia ich wykonania, 

stosując właściwe formy grzecz-

nościowe, nie popełniając więk-

szych błędów.  

Uczeń wyraża prośby, zga-

dza się lub odmawia ich 

wykonania, stosując wła-

ściwe formy grzecznościo-

we i popełniając niewielkie 

błędy językowe, nie wpły-

wające na zrozumienie wy-

powiedzi. 

Uczeń wyraża prośby, zgadza 

się lub odmawia ich wykona-

nia, stosując częściowo odpo-

wiednie formy grzecznościo-

we, popełniając błędy języko-

we, które w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zrozu-

mienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża prośby, zgadza 

się lub odmawia ich wykona-

nia, nie stosując właściwych 

form grzecznościowych po-

pełniając błędy językowe, 

które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zro-

zumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne  

i interakcja 

 

Uczeń przeprasza z zaistniałe 

sytuacje, tłumaczy swoje postę-

powanie i reaguje na przeprosi-

ny, stosując właściwe formy 

grzecznościowe, nie popełniając 

większych błędów.  

Uczeń przeprasza z zaistnia-

łe sytuacje, tłumaczy swoje 

postępowanie i reaguje na 

przeprosiny, stosując wła-

ściwe formy grzecznościo-

we i popełniając niewielkie 

Uczeń przeprasza z zaistniałe 

sytuacje, tłumaczy swoje po-

stępowanie i reaguje na prze-

prosiny, stosując częściowo 

odpowiednie formy grzeczno-

ściowe, popełniając błędy ję-

Uczeń przeprasza z zaistniałe 

sytuacje, tłumaczy swoje po-

stępowanie i reaguje na prze-

prosiny, nie stosując właści-

wych form grzecznościowych 

popełniając błędy językowe, 
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błędy językowe, nie wpły-

wające na zrozumienie wy-

powiedzi. 

zykowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zro-

zumienie wypowiedzi. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny swoją 

opinię, zgadza się lub przeciw-

stawia opinii innych osób, nie 

popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię, 

zgadza się lub przeciwsta-

wia opinii innych osób, po-

pełniając niewielkie błędy 

językowe, nie wpływające 

na zrozumienie wypowie-

dzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię, 

zgadza się lub przeciwstawia 

opinii innych osób, popełniając 

błędy językowe, które w nie-

wielkim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypo-

wiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię, 

zgadza się lub przeciwstawia 

opinii innych osób, popełnia-

jąc błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają 

na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

Gramatyka i słownic-

two 

Uczeń poprawnie stosuje pozna-

ne słownictwo i formy grama-

tyczne określone w podstawie 

programowej 

Uczeń stosuje poznane 

słownictwo i formy grama-

tyczne określone w podsta-

wie programowej, popełnia-

jąc nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słow-

nictwo i formy gramatyczne 

określone w podstawie pro-

gramowej, popełniając liczne 

błędy. 

Uczeń stosuje poznane słow-

nictwo i formy gramatyczne 

określone w podstawie pro-

gramowej popełniając bardzo 

liczne błędy. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 

rutynowe czynności i wydarze-

nia oraz czynności odbywające 

się w tej chwili, nie popełniając 

większych błędów. 

Uczeń opisuje rutynowe 

czynności i wydarzenia oraz 

czynności odbywające się  

w tej chwili, popełniając 

niewielkie błędy językowe, 

nie wpływające na zrozu-

mienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rutynowe czyn-

ności i wydarzenia oraz czyn-

ności odbywające się w tej 

chwili, popełniając błędy języ-

kowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rutynowe 

czynności i wydarzenia oraz 

czynności odbywające się w 

tej chwili, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właści-

we zrozumienie wypowiedzi. 

 

KLASA SZÓSTA  

 

Elementy języka obcego nowożytnego, obowiązkowe do opanowania przez ucznia klasy szóstej: 

 

SŁOWNICTWO I ZASTOSOWANIE FUNKCJI JĘZYKOWYCH  

(poszerzenie wiadomości z klasy piątej) 

 

-  Wygląd zewnętrzny i charakter  
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-  Zwierzęta domowe – opis  

-  Produkty żywnościowe – poszerzenie słownictwa  

-  Zawody i profesje - poszerzenie  

-  Czynności codzienne, spędzanie wolnego czasu  

-  Środki transportu  

-  Leczenie urazów, porady w chorobie - dolegliwości  

-  Sporty, sprzęt sportowy  

-  Jedzenie i picie – słownictwo związane z prawidłowym odżywianiem  

-  Rodzaje ubrań (poszerzenie)  

-  Zjawiska przyrody, katastrofy naturalne, problemy ekologiczne  

-  Słownictwo związane z opisem wypadku i sytuacjami w podróży  

-  Plany wakacyjne 

-  Prognoza pogody  

-  Zwroty używane do zaproponowania czegoś (akceptacja, odrzucenie)  

-  Proszenie o radę i jej udzielanie  

-  Wakacje – spędzanie czasu na wakacjach  

-  Słownictwo związane z kulturą i sztuką  

-  Kierunki świata, opis miasta  

 

Umiejętność zastosowania następujących funkcji językowych:  

 

-  Opis wyglądu zewnętrznego i cech charakteru  

-  Napisanie listu nieformalnego, emaila 

-  Opis swojego dnia i podanie najczęściej wykonywanych czynności  

-  Opowiadanie o swoich ulubionych sportach i wyrażanie opinii  

-  Napisanie krótkiego zaproszenia  

-  Umieć napisać krótki przepis używając słownictwa z zakresu „jedzenie/picie/gotowanie”  

-  Umieć odczytać daty i podać kiedy się urodziłem  
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-  Zastosować czas przeszły opowiadając o wydarzeniach przeszłych  

-  Umieć 50 czasowników nieregularnych (forma czasu przeszłego)  

-  Rozumieć tekst czytany i wykonać ćwiczenia  

-  Poprawnie zapisywać wyrazy i zdania w języku obcym nowożytnym 

 

 

CEL KSZTAŁCENIA 

WG NOWEJ POD-

STAWY PROGRA-

MOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny 

opisuje ludzi i ich upodoba-

nia, nie popełniając więk-

szych błędów. 

Uczeń opisuje ludzi i ich 

upodobania, popełniając 

niewielkie błędy językowe, 

nie wpływające na zrozu-

mienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi i ich 

upodobania, popełniając 

błędy językowe, które w 

niewielkim stopniu wpływa-

ją na właściwe zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń opisuje drużynę słyn-

nych sportowców, ludzi i ich 

upodobania, popełniając błędy 

językowe, które w znacznym 

stopniu wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, ty-

powe wypowiedzi ustne  

i pisemne z zakresu obejmu-

jącego słownictwo i środki 

językowe uwzględnione w 

podstawie programowej  

i wykonuje zadania spraw-

dzające rozumienie tych 

tekstów, nie popełniając 

błędów. 

Uczeń rozumie proste, ty-

powe wypowiedzi ustne  

i pisemne z zakresu obejmu-

jącego słownictwo i środki 

językowe uwzględnione w 

podstawie programowej  

i wykonuje zadania spraw-

dzające rozumienie tych 

tekstów, popełniając nie-

wielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, ty-

powe wypowiedzi ustne  

i pisemne z zakresu obejmu-

jącego słownictwo i środki 

językowe uwzględnione w 

podstawie programowej  

i wykonuje zadania spraw-

dzające rozumienie tych 

tekstów, popełniając dużo 

błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 

wypowiedzi ustne i pisemne z 

zakresu obejmującego słownic-

two i środki językowe 

uwzględnione w podstawie 

programowej i wykonuje zada-

nia sprawdzające rozumienie 

tych tekstów, popełniając bar-

dzo dużo błędów. 

Zachowania społeczne i 

interakcja 

Uczeń, stosując właściwe 

formy grzecznościowe, nie 

popełniając większych błę-

dów.  

Uczeń, stosuje  właściwe 

formy grzecznościowe  

i popełniając niewielkie 

błędy językowe, nie wpły-

wające na zrozumienie wy-

Uczeń, stosuje częściowo 

odpowiednie formy grzecz-

nościowe, popełniając błędy 

językowe, które w niewiel-

kim stopniu wpływają na 

Uczeń nie stosuje właściwych 

form grzecznościowych popeł-

niając błędy językowe, które  

w znacznym stopniu wpływają 

na właściwe zrozumienie wy-
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powiedzi. właściwe zrozumienie wy-

powiedzi. 

powiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie 

informacji 

Uczeń w sposób płynny 

udziela, pyta i prosi o in-

formacje związane z do-

świadczeniami różnych 

osób. 

Uczeń udziela, pyta i prosi  

o informacje związane  

z doświadczeniami różnych 

osób, popełniając drobne 

błędy językowe, nie wpły-

wające na zrozumienie wy-

powiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi  

o informacje związane  

z doświadczeniami różnych 

osób, popełniając błędy ję-

zykowe, które w niewielkim 

stopniu wpływają na wła-

ściwe zrozumienie wypo-

wiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 

informacje związane z do-

świadczeniami różnych osób, 

popełniając błędy językowe, 

które w znacznym stopniu 

wpływają na właściwe zrozu-

mienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 

poznane słownictwo i struk-

tury gramatyczne uwzględ-

nione w podstawie progra-

mowej 

Uczeń stosuje poznane 

słownictwo i struktury gra-

matyczne uwzględnione w 

podstawie programowej, 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 

słownictwo i struktury gra-

matyczne uwzględnione w 

podstawie programowej, 

popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słow-

nictwo i struktury gramatyczne 

uwzględnione w podstawie 

programowej popełniając bar-

dzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisem-

nego 

Uczeń pisze tekst opisujący 

wybrane doświadczenia ze 

swojego życia, nie popełnia-

jąc większych błędów i sto-

sując właściwą formę i styl 

wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst opisujący 

wybrane doświadczenia ze 

swojego życia, popełniając 

niewielkie błędy językowe, 

nie wpływające na zrozu-

mienie wypowiedzi, stosu-

jąc w miarę właściwą formę 

i styl. 

Uczeń pisze tekst opisujący 

wybrane doświadczenia ze 

swojego życia, popełniając 

błędy językowe, które  

w niewielkim stopniu 

wpływają na właściwe zro-

zumienie wypowiedzi, sto-

sując częściowo właściwą 

formę i styl. 

Uczeń pisze tekst opisujący 

wybrane doświadczenia ze 

swojego życia, popełniając 

błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypo-

wiedzi, nie zachowując wła-

ściwej formy i stylu. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny 

opisuje czynności i wyda-

rzenia z przeszłości, mające 

wpływ na teraźniejszość 

oraz swoje doświadczenia, 

nie popełniając większych 

błędów. 

Uczeń opisuje czynności  

i wydarzenia z przeszłości, 

mające wpływ na teraźniej-

szość oraz swoje doświad-

czenia, popełniając niewiel-

kie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności  

i wydarzenia z przeszłości, 

mające wpływ na teraźniej-

szość oraz swoje doświad-

czenia, popełniając błędy 

językowe, które w niewiel-

kim stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wy-

Uczeń opisuje czynności i wy-

darzenia z przeszłości, mające 

wpływ na teraźniejszość oraz 

swoje doświadczenia, popeł-

niając błędy językowe, które w 

znacznym stopniu wpływają na 

właściwe zrozumienie wypo-

wiedzi. 
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powiedzi. 

 

1. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘC EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

I. Głównym celem nauczania języka obcego nowożytnego jest umiejętność komunikowania się w podstawowych sytuacjach życia codziennego.  

Przy ocenianiu bierze się pod uwagę cztery główne sprawności językowe: 

- mówienie 

- słuchanie 

- czytanie  

- pisanie 

 

II. Nauczyciel przedmiotu ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane z czte-

rech sprawności językowych, nauczanych w ramach podstawy programowej. 

Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, w tym celu ustala się wagę poszczególnych ocen: 

Sprawdziany (waga 5) 

Kartkówki (waga 3) 

Wypowiedzi ustne (waga 3) 

Konkursy, prace dodatkowe (waga 3) 

Aktywność (waga 2) 

Zadania domowe (waga 1) 

Praca na lekcji (waga 1) 

Za udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych uczeń otrzymuje: 

• za udział lub wyróżnienie ocenę cząstkową bardzo dobry (5)  

• za zajęcie od I-III miejsca w w/w konkursach ocenę celującą (6) 

Procentowe przeliczanie punktów ze sprawdzianów/testów, kartkówek na oceny szkolne (gdy są one na ocenę celującą): 

100% - 98 % - ocena celująca 

97% - 85% - ocena bardzo dobra 

84% - 70 % ocena dobra 

69 % - 55 % ocena dostateczna 

54 % - 40 % ocena dopuszczająca 

39 % - 0 % ocena niedostateczna 
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Procentowe przeliczanie punktów ze sprawdzianów/testów, kartkówek na oceny szkolne (gdy są one na ocenę bardzo dobrą): 

100% - 85% - ocena bardzo dobra 

84% - 70 % ocena dobra 

69 % - 55 % ocena dostateczna 

54 % - 40 % ocena dopuszczająca 

40 % - 0 % ocena niedostateczna 

 

III Warunki przeprowadzenia i poprawy sprawdzianu: 

Przewiduje się minimalnie dwa sprawdziany w semestrze. Sprawdzian następuje po lekcji powtórzeniowej i jest zapowiadany i zapisany  

w dzienniku elektronicznym na tydzień przed planowanym terminem.  

Jeżeli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, zostaje przeprowadzony na najbliższej lekcji bez względu na 

terminy innych sprawdzianów.  

Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie wpisujemy „ 0”. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w ważnych formach sprawdzania wiadomo-

ści, stąd w przypadku nieobecności z powodu choroby lub przyczyn losowych, ma on poddać się sprawdzianowi w terminie i trybie ustalonym 

przez nauczyciela. Jeśli uczeń, który nie pisał sprawdzianu/testu nie zgłosił się w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Uczeń ma możliwość jednokrotnego poprawienia oceny ze sprawdzianu. W tym celu zgłasza chęć poprawy nauczycielowi, który wyznacza 

termin. 

Ocenę celującą można uzyskać za poprawne w 98 % - 100 % wykonanie dodatkowej pracy punktowanej osobno, przy czym nie każdy spraw-

dzian musi zawierać takie zadanie. 

 

IV Warunki poprawy oceny śródrocznej i rocznej 

Uczeń może poprawić ocenę śródroczną lub roczną o 1 stopień (z wyjątkiem poprawy oceny bardzo dobrej na celującą), jeżeli ze stopni  

cząstkowych wychodzi mu ocena pośrednia. Uczeń musi zgłosić nauczycielowi chęć poprawy niezwłocznie po wystawieniu oceny proponowa-

nych śródrocznej lub rocznej.  

O warunkach poprawy i materiale, który będzie obowiązywał na poprawie, decyduje nauczyciel.  

Nauczyciel dopuszcza do poprawy ucznia, który: regularnie uczęszczał na zajęcia, pracował systematycznie na lekcji, był przygotowany do 

zajęć i brał w nich aktywny udział. 

 

V Kartkówka lub odpowiedź ustna może być przeprowadzona na każdej lekcji, nauczyciel nie musi jej zapowiadać. Obie formy sprawdzania 

wiedzy mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Ocen z tych form sprawdzenia wiedzy nie 

można poprawiać. 
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VI Przygotowanie do lekcji. 

 

Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie lub brak pracy domowej (nie dotyczy sprawdzianów  

i kartkówek). 

Odnotowane to będzie w dzienniku elektronicznym symbolem „np”, ale bez konsekwencji dla ucznia. Każde następne nieprzygotowanie lub 

brak pracy domowej powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Zatajenie braku pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej 

do dziennika. 

Przewiduje się również plusy (+) i minusy (-)za aktywność lub inne zadania wykonane przez ucznia. Jeśli uczeń otrzyma trzy plusy (+) dostaje 

ocenę cząstkową „5”, w przypadku trzech minusów (-) skutkuje to oceną „1”. 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA POSTEPÓW UCZNIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 

CELUJĄCY – biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, potrafi w sposób swobodny formułować wypowiedzi ustne i pisemne, wykazuje znajomość słownictwa  

i gramatyki wykraczający poza materiał klasy, samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym – 

testy pisze na 98%-100 % punktów możliwych do zdobycia. Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, wykonuje dodatkowe 

prace rozwijające jego umiejętności i zainteresowania językowe, wyznaczone przez nauczyciela przedmiotu. Jego wiedza i umiejętności wykra-

czają poza program nauczania języka obcego. 

 

BARDZO DOBRY - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiado-

mościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania ćwiczeń, reaguje na ustne komunikaty w j. angielskim, samodzielnie udziela odpowiedzi prawidłowej pod względem meryto-

rycznym i gramatycznym, umie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, ma szeroki zakres 

słownictwa o charakterze bardziej złożonym – testy pisze na 85 %-95% punktów możliwych do zdobycia. Bierze udział w konkursach szkol-

nych, wykonuje dodatkowe prace rozwijające jego umiejętności i zainteresowania językowe, wyznaczone przez nauczyciela przedmiotu. 

 

DOBRY – opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, ale nie w pełni treści objęte programem nauczania, 

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgod-

nie z podanym modelem, używa poprawnie niedużej ilości elementów o charakterze bardziej złożonym leksykalnie i gramatycznie i testy pisze 

na 70%-84% punktów możliwych do zdobycia.  
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DOSTATECZNY – posiada wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wy-

maganego minimum programowego, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, ma trudności z formu-

łowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta z wypowiedzi modelowych, reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty 

słowne z pomocą nauczyciela, czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa i poznanych struktur - testy pisze na 56%-69% punktów 

możliwych do zdobycia.  

 

DOPUSZCZAJĄCY - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach objętych podstawą programową, ale nie przekreślają one możliwości jego 

kształcenia, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, ma braki w umiejętnościach czytania,  pisania, mówie-

nia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim, ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta  

z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela, reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne, ma niewielki zasób 

słownictwa – testy pisze na 40%-55% punktów możliwych do zdobycia.  

 

NIEDOSTATECZNY - ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z języka obcego, nie 

jest w stanie rozwiązać ćwiczeń o elementarnym stopniu trudności, nie opanował podstawowej umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozu-

mienia ze słuchu w j. angielskim, nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z pomocy nauczyciela, nie zna 

podstawowych struktur gramatycznych, nie opanował minimum zakresu słownictwa przewidzianego dla danej klasy. Ma lekceważący stosunek 

do przedmiotu (jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, nie uczestniczy w lekcji, w pracy w parach i grupach, nie prowadzi zeszytu, nie 

uzupełnia ćwiczeń), nie korzysta lub unika zaproponowanych przez nauczyciela forma poprawy. Testy pisze na 0%-39% punktów możliwych do 

zdobycia.  
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PRZYRODA 

 
1. Na lekcjach przyrody oceniane są: sprawdziany, karkówki, odpowiedzi ustne, wybrane prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe), aktywność 

ucznia w czasie lekcji, udział w konkursach i projektach 

 
2. Wymagania na poszczególne oceny    klasa 4-6 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

• ma wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe; 

• samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą 

przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; 

• podejmuje twórcze i oryginalne działania; 

• wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, poprzez 

udział w konkursach pozaszkolnych i odnosi w nich 

sukcesy. 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

• w pełni opanował wiadomości i umiejętności zawarte 

w wymaganiach programowych; 

• swobodnie operuje faktami, dostrzega związki przyczynowo- 

skutkowe; 

• samodzielnie wyciąga wnioski; 

• ocenia zależności między warunkami naturalnymi a gospodarczą 

działalnością człowieka; 

• przewiduje skutki działalności człowieka w skali lokalnej, 

regionalnej, krajowej i globalnej; 

• pracuje w grupie rówieśniczej i bierze odpowiedzialność 

za efekty wspólnej pracy, podejmuje się pracy lidera grupy. 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

• poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

i praktyczne; 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy; 

• właściwie wykorzystuje przyrządy i narzędzia do obserwacji 

i pomiarów przyrodniczych; 

• wymienia zmiany w środowisku wywołane gospodarczą 

działalnością człowieka; 
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• proponuje działania na rzecz środowiska przyrodniczego. 

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela; 

• posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi; 

• poprawnie czyta mapy tematyczne; 

• obserwuje i opisuje procesy zachodzące w środowisku naturalnym 

i antropogenicznym. 

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

• rozpoznaje i podaje nazwy podstawowych zjawisk przyrodniczych; 

• proponuje własne działania na rzecz środowiska przyrodniczego; 

• posługuje się koniecznymi pojęciami; 

• rozwiązuje zadania konieczne przy pomocy nauczyciela. 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował koniecznych wymagań na stopień dopuszczający; 

• braki w jego wiedzy uniemożliwiają dalszą edukację przyrodniczą; 

• nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań. 

3. Obowiązuje procentowy zakres punktów ze sprawdzianów na poszczególne oceny: 

100-91%   5 (bardzo dobry) 

90-75%     4 (dobry) 

74-55%     3 (dostateczny) 

54-35%     2 (dopuszczający) 

34-0%       1 (niedostateczny) 

Ocenę celującą ze sprawdzianu otrzymuje uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i prawidłowo wykonał dodatkowe zadania na ocenę 

celującą. 

4. Oceny bieżące posiadają różne wagi: 

sprawdzian (do 8 w ciągu roku szkolnego)- waga 5 

kartkówka, odpowiedź ustna- waga 4 

aktywność, praca grupowa- waga 3 

zadania dodatkowe- waga 2 

zadania domowe- waga 1 
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5. Uczestnicy konkursów przyrodniczych otrzymują: 

a) za udział w nich- ocenę cząstkową: bardzo dobry 

b) finaliści i laureaci- ocenę cząstkową: celujący 

c) laureaci konkursu SUPERSOWA- ocenę końcoworoczną: celujący 

 

 

6. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach 4-6: 

Klasa 4 

 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

Konieczne (dopuszczają-

ca) 

Uczeń: 

Podstawowe 

(dostateczna) 

Uczeń: 

Rozszerzające  

(dobra)  

Uczeń: 

Dopełniające 

(bardzo dobra) 

Uczeń: 

Wykraczające 

(celująca) 

Uczeń: 

DZIAŁ I. POZNAJEMY SWOJE POTRZEBY 

  wyjaśnia, co to jest przy-

roda  

 

  wymienia po 2–3 elementy 

przyrody żywej (ożywionej) 

i nieożywionej 

  wymienia składniki przy-

rody nieożywionej niezbęd-

ne do życia 

 

podaje 3–4 przykłady wy-

tworów działalności czło-

wieka 

 

rozróżnia elementy przyro-

dy żywej (ożywionej) 

i nieożywionej w najbliższej 

okolicy 

  wymienia cechy żywych 

(ożywionych) elementów 

przyrody  

 

wymienia czynniki nie-

zbędne organizmom 

do życia  

 

wskazuje w najbliższym 

otoczeniu przykłady wytwo-

rów działalności człowieka 

  określa wzajemne zależno-

ści między elementami 

przyrody  

  wyjaśnia na przykła-

dach, w jaki sposób 

zmiana jednego ele-

mentu przyrody wpły-

wa na pozostałe ele-

menty 

podaje przykłady 2–3 czyn-

ników wpływających nega-

tywnie na samopoczucie 

ucznia na co dzień 

określa wpływ samopoczu-

cia na zachowanie ucznia 

w szkole lub w domu  

 

wymienia 2–3 sposoby  

na poprawę samopoczucia  

na co dzień  

 

podaje sposoby radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych 

w szkole 

 

wymienia 4–5 sposobów 

na poprawę samopoczucia 

na co dzień 

charakteryzuje czynniki 

wpływające na tworzenie 

dobrej atmosfery w szkole 

i w domu 

analizuje wybrane 2–3 

cechy charakteru 

i zachowania ułatwiają-

ce lub utrudniające wła-

ściwe relacje z innymi 
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podaje przykłady sytuacji, 

w których można pomóc 

innym 

  wymienia główne potrzeby 

zdrowotne młodego organi-

zmu  

 

podaje przykłady zdrowych 

przekąsek dla ucznia  

 

określa czynniki sprzyjające 

wypoczynkowi nocnemu 

  uzasadnia konieczność 

spożywania pierwszego 

i drugiego śniadania przez 

ucznia szkoły podstawowej 

 

wyjaśnia, na czym polega 

wypoczynek czynny 

i bierny 

  wymienia skutki złych 

nawyków żywieniowych 

dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym 

 

omawia przyczyny i skutki 

małej aktywności fizycznej 

młodego organizmu  

  uzasadnia konieczność 

regularnego odżywiania się 

w okresie wzrostu i rozwoju 

organizmu  

 

opisuje skutki ograniczania 

ilości snu w okresie nauki 

szkolnej 

  omawia wpływ ak-

tywności fizycznej na 

postawę ciała 

  wymienia 2–3 czynniki 

utrudniające koncentrację 

uwagi podczas nauki  

 

opisuje właściwie urządzo-

ne miejsce do nauki ucznia 

szkoły podstawowej 

  określa warunki sprzyjają-

ce uczeniu się  

  określa zasady skuteczne-

go uczenia się 

  porównuje różne sposoby 

uczenia się 

  analizuje zależności 

między sposobem 

i warunkami uczenia się 

a osiąganymi wynikami 

i postępami w nauce 

  analizuje przykładowy 

plan dnia ucznia szkoły 

podstawowej  

 

podaje 2–3 przykłady obo-

wiązków domowych ucznia 

klasy czwartej  

  opisuje skutki niewłaści-

wego zaplanowania obo-

wiązków szkolnych 

i domowych oraz czasu 

wolnego  

 

 

 

  układa własny plan dnia  

 

uzasadnia potrzebę plano-

wania codziennych czynno-

ści 

  planuje swoje zajęcia 

w ciągu dnia i tygodnia, 

uwzględniając własne po-

trzeby i możliwości 

  planuje ciekawe formy 

wypoczynku dla swoich 

rówieśników w czasie 

wolnym od obowiąz-

ków szkolnych 

i domowych 

DZIAŁ II. ODKRYWAMY PRZYRODĘ W SWOIM OTOCZENIU 

  wymienia 2–3 sposoby 

poznawania przyrody 

 

wymienia zmysły pozwala-

jące poznawać otaczający 

nas świat 

 

podaje nazwy 2–3 przyrzą-

  omawia rolę poszczegól-

nych zmysłów 

w poznawaniu świata  

 

rozpoznaje i podaje nazwy 

kilku przyrządów służących 

do obserwacji przyrodni-

czych  

  wymienia źródła wiedzy 

przyrodniczej  

 

dobiera techniki obserwacji 

do obserwowanego obiektu  

  porównuje sposoby po-

znawania przyrody, odwołu-

jąc się do konkretnych 

przykładów 

  omawia wykorzysty-

wanie innych przyrzą-

dów i urządzeń do pro-

wadzenia obserwacji, 

np. bardzo oddalonych 

obiektów lub głębin 

mórz i oceanów 
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dów służących do obser-

wowania przyrody 

 

wymienia cechy obserwo-

wanych obiektów 

  wymienia zasady bez-

piecznego obserwowania 

przyrody  

 

przeprowadza obserwacje  

za pomocą lupy i lornetki  

 

zapisuje 2–3 spostrzeżenia 

dotyczące obserwowanych 

zjawisk lub organizmów  

 

wykonuje schematyczny 

rysunek obserwowanego 

obiektu 

  określa cechy dobrego 

obserwatora przyrody 

 

wyjaśnia, jak zaplanować 

obserwację przyrodniczą  

 

określa cechy obserwowa-

nych obiektów 

  omawia rolę obserwacji 

w poznawaniu przyrody  

 

dokumentuje obserwacje 

przyrodnicze 

 

wykonuje zielnik zawierają-

cy 5–6 charakterystycznych 

roślin z najbliższej okolicy 

  przeprowadza samodziel-

nie obserwację według in-

strukcji  

 

określa miejsce, czas, prze-

bieg obserwacji dowolnego 

obiektu, zjawiska lub orga-

nizmu  

 

uzasadnia celowość zapla-

nowanej obserwacji 

 

wykonuje zielnik zawierają-

cy 7–10 charakterystycz-

nych roślin z najbliższej 

okolicy 

  samodzielnie planuje 

długoterminową obser-

wację wybranego orga-

nizmu lub zjawiska, 

samodzielnie dokumen-

tuje wyniki obserwacji 

  omawia przeznaczenie 

mikroskopu  

 

dokumentuje wyniki obser-

wacji w postaci rysunku 

  wymienia 2–3 przykłady 

obiektów, które można ob-

serwować za pomocą mi-

kroskopu 

 

rozróżnia główne elementy 

mikroskopu 

 

przygotowuje mikroskop 

do prowadzenia obserwacji 

  podpisuje na schemacie 

części mikroskopu 

 

określa rolę obiektywu 

i okularu w mikroskopie 

 

przeprowadza obserwację 

gotowego preparatu zgodnie 

z instrukcją  

 

  określa główne zasady 

prowadzenia obserwacji 

mikroskopowych 

  określa rolę poszczegól-

nych części mikroskopu  

 

oblicza powiększenie ob-

serwowanego obiektu 

 

wymienia części i cechy 

preparatu mikroskopowego 

 

wykonuje samodzielnie 

prosty preparat mikrosko-

powy zgodnie z instrukcją 

  przygotowuje infor-

macje na temat wyko-

rzystywania mikrosko-

pu elektronowego 

w różnych dziedzinach 

nauki 

  określa zasady prowadzenia 

doświadczeń przyrodniczych 

 

  przeprowadza obserwację faz 

rozwoju rośliny według in-

strukcji 

  określa próbę kontrolną 

i badawczą  

 

  przeprowadza samodzielnie 

doświadczenie według in-

strukcji 

  formułuje problem ba-

dawczy,  

  samodzielnie planuje   
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  zakłada hodowlę rośliny 

doniczkowej 

 

wymienia etapy doświadcze-

nia 

 

  formułuje pytanie badawcze 

 

opisuje przebieg doświadcze-

nia wykazującego wymagania 

życiowe wybranej rośliny do-

niczkowej 

formułuje wniosek 

z doświadczenia 

 

dokumentuje obserwacje pod-

czas doświadczenia badające-

go wpływ światła na wzrost 

roślin, np. rzeżuchy  

  i przeprowadza   

  doświadczenie oraz  

  prezentuje jego wyniki 

  podaje nazwy głównych 

kierunków geograficznych 

i wskazuje je na widnokręgu  

 

wymienia kierunki pośrednie 

  wyjaśnia, czym jest widno-

krąg  

 

wyznacza kierunki świata 

za pomocą kompasu 

 

stosuje skróty w zapisywaniu 

kierunków świata 

  wyznacza kierunki geogra-

ficzne w południe słoneczne 

za pomocą gnomonu 

 

wyznacza północ na podsta-

wie obiektów w terenie – 

„żywych kompasów” 

  wyznacza kierunki geogra-

ficzne w nocy 

 

podaje przykłady wykorzy-

stania w życiu codziennym 

umiejętności wyznaczania 

kierunków geograficznych 

  ocenia dokładność po-

miarów kierunków geo-

graficznych różnymi 

sposobami 

  wskazuje na widnokręgu 

miejsca wschodu i zachodu 

Słońca  

wyjaśnia, czym jest górowa-

nie Słońca 

  wyznacza za pomocą gno-

monu południe słoneczne 

  porównuje zmiany wysoko-

ści Słońca w ciągu doby 

i długości cienia 

  wyjaśnia, dlaczego 

w południe słoneczne jest 

najcieplej 

  opisuje wpływ dobowej 

„wędrówki” Słońca na 

rytm życia ludzi 

i zwierząt 

  wymienia daty rozpoczęcia 

pór roku 

 

pokazuje na rycinie „wę-

drówkę” Słońca 

w poszczególnych porach 

roku 

  wskazuje na widnokręgu 

miejsca wschodu i zachodu 

Słońca w pierwszych dniach 

poszczególnych pór roku 

  wymienia przyczyny różnego 

ogrzania danej powierzchni 

Ziemi w poszczególnych po-

rach roku  

 

wyjaśnia różnice długości dnia 

i nocy w ciągu roku 

  wyjaśnia, dlaczego latem 

jest najcieplej, a zimą naj-

chłodniej 

 

  określa zależność między 

wysokością Słońca 

a długością cienia 

  określa współzależno-

ści między wysokością 

Słońca a zmianami 

w przyrodzie 

określa kierunki geograficzne 

główne i pośrednie za pomo-

cą kompasu i gnomonu 

określa i zapisuje zmiany dłu-

gości i kierunków cienia gno-

monu 

porównuje wysokość Słońca 

z długością cienia gnomonu 

formułuje wnioski dotyczące 

zmian dobowej i rocznej 

„wędrówki” Słońca 

sporządza rysunki „wę-

drówki” Słońca na niebie 

zaobserwowanej 

w czasie zajęć tereno-
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wych 

  wymienia ogólne zasady 

pielęgnacji roślin  

 

podaje 2–3 przykłady roślin 

doniczkowych, które zawie-

rają substancje trujące 

  rozpoznaje 2–3 pospolite 

rośliny doniczkowe 

 

opisuje zasady pielęgnacji 

roślin 

  rozpoznaje 4–5 roślin do-

niczkowych hodowanych 

w domu i w szkole  

 

określa zasady pielęgnacji 

roślin na wybranych przykła-

dach 

 

omawia rolę roślin w życiu 

człowieka  

  porównuje wymagania ży-

ciowe wybranych roślin do-

niczkowych 

  przygotowuje poster na 

temat roślin leczniczych 

hodowanych w domach 

lub ogrodach  

  podaje przykłady zwierząt 

hodowanych przez człowieka 

 

określa zasady zachowania 

się wobec dzikich zwierząt 

 

podaje przykłady niebez-

piecznych dla człowieka 

zwierząt z najbliższego oto-

czenia 

  omawia wymagania wybra-

nego zwierzęcia domowego  

 

wyjaśnia, na czym polega 

opieka nad zwierzętami ho-

dowanymi w domu 

 

wyjaśnia, dlaczego decyzja 

o posiadaniu zwierzęcia 

w domu musi być dobrze 

przemyślana  

 

podaje przyczyny pojawiania 

się uciążliwych zwierzęcych 

intruzów w naszych domach 

  wymienia podstawowe wy-

magania życiowe wybranych 

zwierząt domowych 

 

wymienia sposoby zabezpie-

czania domów i mieszkań 

przed zwierzęcymi intruzami 

  wymienia źródła informacji 

na temat hodowanych zwie-

rząt 

 

uzasadnia konieczność prze-

strzegania ludzi przed po-

chopnym braniem zwierząt 

do domu 

  przygotowuje prezenta-

cję na temat ciekawych 

zwierząt hodowanych 

w domach w innych czę-

ściach świata 

DZIAŁ III. OBSERWUJEMY ZMIANY POGODY 

  wymienia stany skupienia 

wody  

 

wymienia nazwy zmian sta-

  podaje przykłady stanów 

skupienia wody obserwowa-

nych w życiu codziennym 

 

  wymienia czynniki powodu-

jące zmiany stanu skupienia 

wody  

 

  podaje temperaturę topnie-

nia lodu i temperaturę wrze-

nia wody  

 

  wyjaśnia na przykła-

dach zjawisko sublimacji 

i resublimacji 
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nów skupienia wody posługuje się pojęciami paro-

wanie, skraplanie, topnienie, 

krzepnięcie 

wyjaśnia, od czego zależy 

szybkość parowania wody  

 

rozróżnia parowanie i wrzenie 

wody 

ocenia znaczenie zmian sta-

nów skupienia wody 

w przyrodzie 

  wymienia składniki (ele-

menty) pogody 

 

wymienia przyrządy do ob-

serwacji i pomiaru pogody 

  zapisuje wyniki obserwacji 

i pomiarów w odpowiednich 

jednostkach  

  opisuje składniki (elementy) 

pogody w danym dniu, stosu-

jąc odpowiednie jednostki 

  wyjaśnia, dlaczego obser-

wacje i pomiary pogody są 

konieczne 

  samodzielnie poszukuje 

informacji w różnych 

źródłach o pracy mete-

orologów 

  odczytuje dodatnią i ujemną 

temperaturę powietrza  

 

opisuje zmiany temperatury 

powietrza w ciągu dnia 

 

  odczytuje z mapy kierunek 

wiatru 

  wyjaśnia przyczyny powsta-

wania wiatru 

 

określa kierunek wiatru  

  odróżnia kierunki geogra-

ficzne od kierunków wiatru 

 

wymienia sposoby wykorzy-

stywania siły wiatru 

w praktyce 

  wyjaśnia związek ciśnienia 

atmosferycznego 

z prędkością wiatru  

 

korzysta ze skali Beauforta 

do określania siły wiatru 

  poszukuje informacji 

o rekordach temperatury 

powietrza oraz prędkości 

wiatru na świecie 

i prezentuje je na forum 

klasy 

  wymienia rodzaje chmur 

 

wymienia rodzaje opadów 

atmosferycznych 

  wyjaśnia, jak powstaje 

chmura  

 

rozpoznaje chmury pierzaste, 

kłębiaste i warstwowe 

  wymienia rodzaje chmur, 

z których tworzą się opady 

atmosferyczne  

  wyjaśnia, dlaczego latem 

pada grad 

  wyjaśnia wpływ opa-

dów atmosferycznych na 

rozwój roślin i życie 

zwierząt  

  prowadzi obserwacje pogo-

dy – odczytuje i zapisuje: 

temperaturę powietrza, sto-

pień zachmurzenia, rodzaje 

chmur 

  prowadzi obserwacje pogo-

dy: określa kierunek 

i prędkość wiatru 

  prowadzi obserwacje pogo-

dy: rozpoznaje zjawiska at-

mosferyczne 

  stosuje odpowiednie sym-

bole do oznaczania poszcze-

gólnych elementów pogody 

  zapisuje swoje obser-

wacje i pomiary mete-

orologiczne na mapie 

pogody własnej okolicy 

  wymienia zjawiska atmos-

feryczne  

 

wyjaśnia, jak należy zacho-

wać się podczas burzy 

  opisuje skutki zjawisk atmos-

ferycznych zachodzących 

w Polsce  

  rozróżnia osady atmosfe-

ryczne 

 

wymienia przyczyny i skutki 

trąby powietrznej 

  wyjaśnia przyczyny po-

wstawania osadów atmosfe-

rycznych 

 

odróżnia szron od szadzi 

  poszukuje informacji 

o zjawiskach atmosfe-

rycznych spotykanych 

w Polsce 



35 
 

opisuje pogodę 

w poszczególnych porach 

roku  

 

podaje przykłady zmian za-

chodzących w przyrodzie 

w różnych porach roku 

 określa wpływ pogody na 

życie ludzi 

  odczytuje z mapy pogody 

prognozę na najbliższe dni dla 

swego regionu 

  wyjaśnia, w jaki sposób 

długość dnia i wysokość 

Słońca wpływają na tempera-

turę powietrza 

  analizuje mapy pogody 

i opisuje pogodę dla wy-

branych obszarów Polski 

 

  wymienia fenologiczne 

pory roku i opisuje 

zmiany w przyrodzie 

w okresie przedzimia 

i przedwiośnia 

DZIAŁ IV. BADAMY SUBSTANCJE W NASZYM OTOCZENIU 

  rozróżnia ciała fizyczne 

i substancje  

 

rozróżnia stany skupienia 

materii 

 

identyfikuje drobinę jako 

element ciała fizycznego 

  posługuje się pojęciem sub-

stancja  

 

posługuje się pojęciem ciało 

fizyczne  

 

podaje przykłady ciał w stanie 

ciekłym, stałym i gazowym  

 

wyjaśnia różnice w budowie 

drobinowej substancji 

w różnych stanach skupienia 

  wymienia, z jakich substancji 

jest zbudowane określone cia-

ło fizyczne  

 

wymienia ciała fizyczne mają-

ce w swojej budowie jedną 

substancję 

  prezentuje za pomocą mo-

delu drobinowego trzy stany 

skupienia materii 

  buduje model drobinowy 

substancji w różnych sta-

nach skupienia 

  opisuje ruch drobin 

 

wyjaśnia, że drobiny róż-

nych substancji mają różne 

rozmiary 

  posługuje się pojęciem 

dyfuzja  

 

przedstawia na rysunku 

przebieg zjawiska dyfuzji  

 

posługuje się pojęciami 

mieszanina i mieszanina 

jednorodna  

 

wskazuje występowanie 

zjawiska dyfuzji 

w najbliższym otoczeniu 

  wyjaśnia przebieg dyfuzji 

w gazach na podstawie roz-

chodzenia się zapachów  

 

wyjaśnia przebieg dyfuzji 

w cieczach  

 

określa zależność szybkości 

przebiegu dyfuzji od tempe-

ratury 

  przedstawia za pomocą 

modelu zjawisko dyfuzji 

 

wykazuje doświadczalnie na 

modelu różnice wielkości 

drobin 

  wykazuje doświadczal-

nie mieszanie się drobin 

(zjawisko dyfuzji) 
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  wykonuje obserwacje 

zgodnie z instrukcją 

  zapisuje wyniki obserwacji   wyjaśnia przebieg do-

świadczenia i obserwacji 

 

aktywnie uczestniczy 

w pracach zespołu 

  wspólnie z zespołem for-

mułuje wnioski 

  samodzielnie stawia 

hipotezę i wyciąga wnio-

ski z przeprowadzanych 

eksperymentów 

  wymienia właściwości 

fizyczne i chemiczne wo-

dy, cukru i soli kuchennej  

 

wymienia właściwości 

fizyczne i chemiczne octu 

oraz soku cytrynowego 

  posługuje się pojęciem 

roztwór  

 

posługuje się pojęciami roz-

puszczalnik i ciało rozpusz-

czane 

 

  posługuje się pojęciem 

mieszanina niejednorodna 

  rozróżnia przemiany fi-

zyczne i przemiany che-

miczne  

 

podaje przykłady przemian 

fizycznych i chemicznych  

 

rozpoznaje substancje i ich 

mieszaniny w najbliższym 

otoczeniu 

  wykazuje doświadczalnie 

powstawanie dwutlenku 

węgla  

 

podaje przykłady mieszanin 

jednorodnych 

i niejednorodnych 

  określa zastosowanie 

substancji i ich mieszanin 

ze względu na ich wła-

ściwości 

  opisuje, że gazy wypeł-

niają całe naczynie, 

w którym się znajdują, 

ciecze – jego dolną część, 

a ciała stałe nie dopasowu-

ją się do kształtu naczynia 

  omawia podstawowe wła-

ściwości ciał stałych, cieczy 

i gazów 

 

wnioskuje, że ciecze i ciała 

stałe trudno zmieniają obję-

tość  

 

wnioskuje, że gazy łatwo 

zmieniają objętość 

  podaje związek między 

budową cząsteczkową ciał 

a możliwością zmiany 

kształtu i objętości 

 

podaje przykłady praktycz-

nego wykorzystania ściśli-

wości gazów 

  porównuje oddziaływania 

międzycząsteczkowe 

w ciałach stałych, cieczach 

i gazach 

  opisuje lub wykazuje 

doświadczalnie możli-

wość zmiany kształtu 

i objętości przez ciecze, 

ciała stałe i gazy 

  określa, kiedy temperatu-

ra ciała może ulegać zmia-

nie 

  wskazuje zmianę tempera-

tury jako powód zmiany 

objętości ciał 

 

omawia zmiany objętości 

ciał spowodowane zmianą 

temperatury 

  omawia i przeprowadza 

doświadczenia pokazujące 

rozszerzalność temperatu-

rową cieczy i gazu 

  planuje i przeprowadza 

doświadczenie pokazujące 

rozszerzalność temperatu-

rową ciała stałego 

  objaśnia związek roz-

szerzalności temperatu-

rowej ciał z ich budową 

cząsteczkową 

 

  wyjaśnia, na czym po-

lega nietypowa rozsze-

rzalność temperaturowa 

wody  

  wymienia korzystne 

i niekorzystne skutki roz-

  podaje przykłady z życia 

potwierdzające zjawisko 

  podaje przykłady wyko-

rzystania w praktyce rozsze-

  podaje przykłady z życia 

świadczące 

  projektuje i buduje wła-

sny termometr cieczowy  
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szerzalności temperaturo-

wej ciał 

 

podaje nazwę jednostki 

temperatury (°C) 

rozszerzalności temperatu-

rowej ciał 

rzalności temperaturowej 

cieczy 

 

wyjaśnia zasadę działania 

termometru cieczowego 

 

opisuje rodzaje termome-

trów ze względu na ich 

przeznaczenie 

o rozszerzalności temperatu-

rowej gazów 

 

wyjaśnia, dlaczego balony 

do lotów pasażerskich są 

wypełniane podgrzewanym 

powietrzem 

 

poszukuje informacji 

dotyczących wartości 

temperatur występują-

cych w przyrodzie 

DZIAŁ V. WĘDRUJEMY Z PLANEM I MAPĄ W TERENIE  

  odczytuje informacje 

zapisane w legendzie pla-

nu 

  

  odszukuje na planie na-

zwy ulic  

  odszukuje na planie wy-

brane obiekty 

  wyjaśnia, w jaki sposób 

powstaje plan miejscowości 

  posługuje się książkowym 

planem dużego miasta – 

odszukuje daną ulicę 

  rysuje prosty plan wy-

branego miejsca, korzy-

stając ze zdjęcia lotni-

czego 

  rozpoznaje po 2–3 znaki 

topograficzne: liniowe, 

powierzchniowe 

i punktowe 

 

rozpoznaje obiekty przed-

stawione na planie za po-

mocą znaków topograficz-

nych 

  rozróżnia znaki topogra-

ficzne na mapie 

  rysuje własną mapę topo-

graficzną  

 

układa do niej legendę 

  charakteryzuje obszar 

przedstawiony na mapie 

topograficznej, określa wza-

jemne położenie obiektów 

  podaje przykłady róż-

nych źródeł informacji 

geograficznej (np. GIS – 

Systemy Informacji 

Geograficznej), wyko-

rzystywanych do tworze-

nia map i lokalizacji 

obiektów w terenie 

  orientuje plan i mapę  

za pomocą kompasu 

 

wskazuje kierunki na ma-

pie 

  wyjaśnia, na czym polega 

orientowanie planu lub ma-

py 

  orientuje plan i mapę 

za pomocą obiektów 

w terenie 

  wyjaśnia celowość orien-

towania planu i mapy 

  prezentuje historyjkę 

obrazkową związaną 

z sytuacjami, które mogą 

być skutkiem podróży 

bez umiejętności orien-

towania mapy 

  wykonuje pomiary taśmą 

mierniczą 

 

oblicza odległość w terenie 

za pomocą dwukroku  

  szacuje odległości 

w terenie  

 

oblicza odległości w terenie 

w linii prostej 

  wyjaśnia, czym jest skala 

 

oblicza odległości w terenie 

w linii krzywej 

  porównuje odległość 

na mapie z odległością rze-

czywistą w terenie 

  zamienia skalę liczbową 

na skalę mianowaną 

i podziałkę liniową 
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odczytuje na mapie skalę 

mianowaną i podziałkę 

liniową 

z zastosowaniem podziałki 

liniowej i skali mianowanej 

  odróżnia formy terenu 

wypukłe i wklęsłe  

 

wskazuje na rysunkach lub 

zdjęciach wypukłe 

i wklęsłe formy terenu 

 

wykonuje model pagórka 

  wykonuje model doliny 

 

rozpoznaje wypukłe 

i wklęsłe formy terenu 

w swojej okolicy  

  wykonuje model kotliny  

 

wyjaśnia, czym różnią się 

między sobą kotlina i dolina  

 

wymienia formy terenu po-

wstałe na skutek działalno-

ści człowieka 

  wyjaśnia różnice między 

pagórkiem, wzgórzem i górą  

 

określa sposoby wykorzy-

stywania różnych form tere-

nu 

  poszukuje informacji 

w różnych źródłach 

o zmianach form terenu 

w wyniku działalności 

człowieka 

  wskazuje na rysunku po-

ziomicowym pagórka zbo-

cze łagodne i strome 

 

odczytuje z mapy pozio-

micowej wysokości bez-

względne 

  rozróżnia na mapie pozio-

micowej wypukłe formy 

terenu: wskazuje i odczytuje 

wysokości wierzchołków 

  rozpoznaje na mapie po-

ziomicowej wklęsłe formy 

terenu  

  rysuje profil poziomicowy 

pagórka i wklęsłej formy 

terenu 

 

planuje przestrzenne zago-

spodarowanie terenu 

na mapie poziomicowej 

  tworzy własne rysunki 

poziomicowe różnych 

form terenu i opisuje je 

  rozpoznaje znaki topo-

graficzne na mapie 

 

buduje model pagórka  

 

odczytuje wartości pozio-

mic na mapie 

 

wskazuje na rysunku po-

ziomicowym wierzchołek 

i zbocza pagórka  

  rysuje własną mapę topo-

graficzną 

 

rysuje poziomice na modelu 

pagórka 

 

rozpoznaje zaznaczone  

na profilu wysokości  

bezwzględne i względne  

 

rozpoznaje na mapie po-

ziomicowej wypukłe formy 

terenu 

  oblicza długości zaplano-

wanych tras w terenie, 

w linii prostej i krzywej  

 

oblicza wysokości względne 

 

rozpoznaje na mapie po-

ziomicowej wklęsłe formy 

terenu 

  konstruuję podziałkę li-

niową do skali mapy topo-

graficznej  

  rysuje własną mapę 

poziomicową 

z uwzględnieniem róż-

nych form terenu 

  orientuje mapę  

 

lokalizuje na mapie wy-

brane obiekty  

  planuje na podstawie mapy 

trasę marszu  

 

rozpoznaje na podstawie 

  oblicza długość trasy  

 

opisuje wzajemne położenie 

obiektów względem siebie 

  nanosi na mapę symbole 

nowych obiektów 

  ocenia stopień zagospo-

darowania terenu na pod-

stawie mapy  
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mapy obiekty wzdłuż trasy 

marszu 

  odczytuje legendę mapy 

turystycznej 

i samochodowej  

 

lokalizuje na mapie wy-

brane obiekty 

  oblicza odległości trasy 

w terenie, posługując się 

skalą mianowaną 

i podziałką liniową 

  proponuje trasy wycieczek 

rowerowych i pieszych, 

korzystając z mapy topogra-

ficznej 

  opracowuje trasę wyciecz-

ki samochodowej na pod-

stawie mapy 

  planuje trasy wędrówek 

górskich z mapą tury-

styczną 

DZIAŁ VI. ODKRYWAMY ŻYCIE W WODZIE 

  wymienia rodzaje wód 

powierzchniowych 

 

podaje po dwa przykłady 

wód słonych i słodkich 

  opisuje obieg wody 

w przyrodzie 

  wymienia sztuczne zbior-

niki wodne i podaje sposoby 

ich wykorzystywania 

  porównuje zasoby wód 

słonych i słodkich 

 

wyjaśnia, dlaczego zanikają 

jeziora 

  charakteryzuje zasoby 

wód mineralnych 

w Polsce i sposoby ich 

wykorzystywania 

  wyjaśnia, dlaczego poru-

szanie się w wodzie wy-

maga dużego wysiłku lub 

specjalnych przystosowań 

w budowie ciała 

 

  wymienia właściwości 

wody, które mają wpływ 

na życie w środowisku 

wodnym 

 

  wymienia organizmy, 

które nie mogą żyć poniżej 

głębokości docierania 

światła 

  porównuje nagrzewanie się 

wody i lądu  

 

opisuje, jak zmienia się 

ilość światła i tlenu 

w wodzie  

 

wyjaśnia, dlaczego organi-

zmy wodne mogą przetrwać 

zimę 

  opisuje zmiany temperatu-

ry wody w zbiornikach 

wodnych w ciągu doby 

i roku  

 

określa związek między 

głębokością zbiornika 

a warunkami życia 

  uzasadnia, dlaczego waha-

nia temperatury w wodzie 

są mniejsze niż na lądzie  

 

  wyjaśnia, co to jest zakwit 

glonów 

  porównuje na wybra-

nych przykładach wa-

runki życia 

w zbiornikach ciepłych 

i zimnych 

  porównuje opór stawiany 

przez wodę i powietrze  

 

bada rozpuszczanie sub-

stancji w wodzie 

  wykazuje występowanie 

napięcia powierzchniowego 

wody  

 

bada siły oddziaływania 

między drobinami wody 

  bada występowanie od-

działywania między drobi-

nami wody i innej substan-

cji  

 

zapisuje lub rysuje wyniki 

  wymienia właściwości 

wody, które mają wpływ 

na życie organizmów 

w środowisku wodnym 

  

samodzielnie formułuje 

  uzasadnia wpływ wła-

ściwości wody na życie 

organizmów wodnych 
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przeprowadza doświadcze-

nie zgodnie z instrukcją 

obserwacji wnioski z  doświadczenia 

  wymienia czynniki nie-

zbędne do życia roślin 

wodnych  

  rozróżnia rośliny wynu-

rzone, rośliny o liściach 

pływających, rośliny całko-

wicie zanurzone  

 

wymienia przystosowania 

roślin wodnych do obrony 

przed siłą wody 

  przedstawia przykłady 

przystosowań w budowie 

ciała: rośliny wynurzonej, 

rośliny o liściach pływają-

cych, rośliny całkowicie 

zanurzonej w wodzie 

  określa przystosowania 

roślin wodnych do: pobiera-

nia substancji, rozmnażania 

się, przetrwania zimy 

  przygotowuje informa-

cje na temat rekordów 

wśród roślin wodnych 

(największe 

i najmniejsze kwiaty, 

liście itp.) 

  wymienia cechy budowy 

ryb ułatwiające poruszanie 

się w wodzie 

  porównuje przystosowania 

w budowie kończyn 

i odnóży zwierząt do poru-

szania się w wodzie i na 

wodzie 

  wyjaśnia na przykładach, 

w jaki sposób oddychają 

zwierzęta wodne 

  omawia rolę gruczołu ku-

prowego ptaków wodnych 

oraz pęcherza pławnego ryb 

  przygotowuje informa-

cje na temat rekordów 

wśród ryb (największe, 

najmniejsze itp.) 

  podaje po 2–3 przykłady 

roślin i zwierząt żyjących 

w rzekach  

  określa, gdzie panują naj-

trudniejsze warunki dla or-

ganizmów żyjących 

w rzekach  

 

opisuje zmiany warunków 

życia w różnych odcinkach 

rzeki  

  przyporządkowuje organi-

zmy do określonych odcin-

ków rzeki  

  porównuje przystosowania 

organizmów do życia 

w górnym i dolnym biegu 

rzeki 

  przygotowuje prezenta-

cję na temat wędrówek 

ryb 

  wymienia po 2–3 przy-

kłady zwierząt i roślin 

żyjących w jeziorze  

  wymienia strefy życia 

w jeziorze  

 

rozpoznaje charakterystycz-

ne organizmy jeziora 

  porównuje warunki życia 

w różnych strefach jeziora  

 

przyporządkowuje organi-

zmy do różnych stref jeziora 

  podaje przykłady zależno-

ści pokarmowych w jeziorze 

  opisuje i dokumentuje 

życie organizmów 

w najbliższym jeziorze 

  wymienia 2–3 przykłady 

organizmów zamieszkują-

cych tereny podmokłe 

  charakteryzuje warunki 

życia panujące na terenach 

podmokłych  

 

rozpoznaje charakterystycz-

ne zwierzęta i rośliny żyjące 

na bagnach 

  opisuje przystosowania 

mchów torfowców do życia 

na terenach podmokłych 

  wyjaśnia, w jaki sposób 

płazy przystosowały się do 

życia na lądzie i w wodzie 

  wyjaśnia, w jaki sposób 

powstaje torf  

 

omawia jego wykorzy-

stywanie dawniej 

i obecnie 
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oraz torfowiskach 

  obserwuje organizmy nad 

brzegiem strumienia lub 

rzeki 

rozróżnia prawy i lewy 

brzeg 

  prowadzi obserwacje nad 

wybranym ciekiem wodnym 

według instrukcji  

określa kierunek i szacuje 

prędkość przepływu wody 

  rozpoznaje organizmy 

związane ze środowiskiem 

wodnym w najbliższym 

otoczeniu 

  przedstawia zależności 

pokarmowe w danym cieku 

wodnym 

  określa stan zanieczysz-

czenia wody, korzystając 

z organizmów wskaźni-

kowych 

DZIAŁ VII. POZNAJEMY ŻYCIE NA LĄDZIE 

  podaje 2–3 przykłady 

środowisk lądowych 

o odmiennych warunkach 

życia 

  wymienia czynniki warun-

kujące życie na lądzie  

 

określa czynniki utrudniają-

ce lub ułatwiające życie np. 

w wilgotnym lesie równi-

kowym, na pustyni 

i w górach 

  określa wpływ wybranych 

czynników na życie organi-

zmów lądowych, np. oświe-

tlenia, temperatury, wiatru 

  uzasadnia występowanie 

dużej różnorodności organi-

zmów w środowisku lądo-

wym 

  porównuje warunki 

panujące na lądzie 

i w wodzie 

  wymienia 2–3 przykłady 

przystosowań roślin do 

wykorzystywania światła 

  porównuje cykl życiowy 

roślin jednorocznych 

i wieloletnich 

  wymienia przystosowania 

roślin do sezonowych zmian 

temperatury  

 

określa sposoby zabezpie-

czenia się roślin przed wy-

soką temperaturą 

i niedoborem wody 

  porównuje budowę kwia-

tów roślin owadopylnych 

i wiatropylnych  

 

opisuje przystosowania ro-

ślin do rozmnażania się 

i opanowywania nowych 

terenów 

  przygotowuje informa-

cje na temat roślin owa-

dożernych i prezentuje je  

na forum klasy 

  wymienia cechy budowy 

zwierząt ułatwiające 

sprawne poruszanie się na 

lądzie  

 

wymienia zachowania 

zwierząt związane 

z nadejściem zimy 

  wymienia przystosowania 

ptaków do lotu 

  podaje przykłady zwierząt 

stałocieplnych 

i zmiennocieplnych 

  porównuje przystosowania 

zwierząt zmiennocieplnych 

i stałocieplnych do zmian 

temperatury powietrza 

 

wymienia przystosowania 

zwierząt do ochrony przed 

utratą wody 

  omawia na dwóch wy-

branych przykładach 

przystosowania do życia 

zwierząt występujących 

na pustyni gorącej i  lo-

dowej  
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  zapisuje wyniki obserwa-

cji zgodnie z instrukcją 

  bada zjawisko transportu 

wody w roślinie 

 

rozróżnia pytanie badawcze, 

próbę kontrolną i badawczą 

w doświadczeniu 

  przeprowadza samodziel-

nie doświadczenie według 

instrukcji 

 

określa próbę kontrolną 

i badawczą 

  wyjaśnia rolę wody 

i światła w życiu rośliny 

 

dokumentuje własne obser-

wacje  

  samodzielnie formułuje 

problem badawczy, pla-

nuje i przeprowadza do-

świadczenie oraz prezen-

tuje jego wyniki 

  podaje przykłady 2–3 

zwierząt roślinożernych 

i mięsożernych  

  wymienia organizmy 

tworzące łańcuch pokar-

mowy  

 

ustawia podane organizmy 

we właściwej kolejności 

w łańcuchu pokarmowym 

  opisuje na wybranych 

przykładach przystosowania 

organizmów roślinożernych 

i mięsożernych do zdoby-

wania pokarmu 

  wymienia przystosowania 

drapieżników do polowania 

i ich ofiar do obrony 

  podaje przykłady zależno-

ści pokarmowych 

w najbliższym otoczeniu 

  określa rolę drapieżni-

ków w przyrodzie 

  wymienia grupy skał 

 

rozpoznaje: piasek, żwir 

i glinę 

  wymienia po jednym przy-

kładzie skał: litych, zwię-

złych i luźnych  

 

wyjaśnia, z czego zbudowa-

na jest skała 

  rozpoznaje typowe skały 

spotykane w najbliższej 

okolicy  

 

wymienia przykłady zasto-

sowania skał w najbliższym 

otoczeniu 

  bada i grupuje skały we-

dług ich właściwości 

  poszukuje informacji 

o kamieniach szlachet-

nych zbudowanych 

z jednorodnych minera-

łów 

  wymienia składniki nie-

ożywione gleby 

 

  podaje dwa przykłady 

organizmów żyjących 

w glebie 

  opisuje, jak powstaje gleba  

 

wymienia charakterystycz-

nych mieszkańców gleby  

  podaje sposoby wykorzy-

stywania gleby  

 

opisuje funkcję jaką pełnią 

organizmy w glebie 

  wyjaśnia, od czego zależy 

żyzność gleby i w jaki spo-

sób jest wykorzystywana  

  charakteryzuje gleby 

wybranych miejsc Polski, 

korzystając z mapy tema-

tycznej 

  odróżnia piasek od żwiru  

 

zbiera skały najbliższej 

okolicy 

  rozpoznaje skały lite 

w swojej okolicy 

 

wykonuje małą odkrywkę 

glebową – rozpoznaje po-

ziom próchnicy 

  dokonuje podziału skał 

według ich właściwości 

 

obserwuje występowanie 

organizmów w glebie 

i opisuje je 

  obserwuje roślinność pora-

stającą gleby i zapisuje na-

zwy znanych roślin  

 

wymienia czynniki, od któ-

rych zależy żyzność gleby 

  ocenia wpływ człowie-

ka na zmiany struktury 

gleby  

 

przygotowuje kolekcję 

skał zebranych w  naj-

bliższej okolicy 
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  wskazuje różne warstwy 

lasu na schemacie, planszy 

graficznej, rysunku  

 

wymienia przykłady nie-

właściwego zachowania 

się w lesie 

  określa skutki niewłaści-

wego zachowania się 

w lesie  

 

opisuje zmiany w lesie 

w różnych porach roku  

  porównuje warunki życia 

w różnych warstwach lasu  

 

określa znaczenie lasów 

dla człowieka 

  wymienia typy lasów wy-

stępujących w Polsce 

 

uzasadnia, dlaczego lasy 

są skarbem naszej planety 

  charakteryzuje typy 

lasów występujących 

w Polsce 

  wyjaśnia, dlaczego nie 

należy wypalać łąk  

 

podaje po 2–3 przykłady 

zwierząt i roślin zamiesz-

kujących łąkę 

  opisuje zmiany na łące 

w różnych porach roku 

 

rozpoznaje charakterystycz-

ne rośliny i zwierzęta wy-

stępujące na łąkach 

  określa wzajemne zależno-

ści między organizmami 

zamieszkującymi łąkę 

  omawia znaczenie łąki 

dla człowieka i innych or-

ganizmów 

  przygotowuje zielnik 8–

10 roślin łąkowych  

 

uzasadnia potrzebę 

ochrony łąk 

  podaje nazwy zbóż 

uprawianych na polach  

 

wymienia nazwy warzyw 

i roślin uprawianych 

w sadach 

  rozpoznaje rośliny najczę-

ściej uprawiane na polach, 

w sadach i ogrodach  

 

omawia sposoby wykorzy-

stywania roślin uprawnych 

  podaje przykłady szkodni-

ków i chwastów upraw  

 

wymienia przykłady zależ-

ności pokarmowych na polu 

i w sadzie 

  omawia szkodliwy wpływ 

chwastów i szkodników 

na inne organizmy  

 

rozpoznaje zwierzęta, które 

są sprzymierzeńcami czło-

wieka w walce 

ze szkodnikami 

  przygotowuje poster na 

temat korzyści oraz za-

grożeń związanych 

ze stosowaniem che-

micznych środków 

ochrony roślin 

 

  wyjaśnia, jaką funkcję 

pełnią zadrzewienia 

śródpolne w walce ze 

szkodnikami 

  przeprowadza obserwacje 

organizmów w terenie za 

pomocą lupy i lornetki  

 

zapisuje 2–3 spostrzeżenia 

dotyczące obserwowanych 

organizmów 

  przeprowadza obserwację 

według instrukcji 

  wypełnia kartę obserwacji 

organizmów z wybranego 

środowiska 

  samodzielnie planuje dłu-

goterminową obserwację 

wybranych organizmów, np. 

pola uprawnego, łąki lub 

lasu 

  przygotowuje dokumen-

tację własnych obserwa-

cji organizmów wybra-

nego lasu, pola uprawne-

go, sadu lub łąki 

w najbliższej okolicy 

DZIAŁ VIII. DBAMY O WŁASNE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

  określa główne przyczy-

ny chorób zakaźnych  

 

wymienia najczęstsze ob-

  wymienia drogi wnikania 

drobnoustrojów chorobo-

twórczych do organizmu 

człowieka  

  wymienia nazwy kilku 

chorób zakaźnych wieku 

dziecięcego  

 

  opisuje objawy wybranych 

chorób zakaźnych bakteryj-

nych i wirusowych 

  uzasadnia, dlaczego 

antybiotyki i inne leki 

należy stosować zgodnie 

z zaleceniem lekarza  



44 
 

jawy chorób zakaźnych 

 

podaje sposoby obniżania 

wysokiej gorączki podczas 

choroby 

 

wymienia czynniki choro-

botwórcze wywołujące cho-

roby zakaźne  

 

uzasadnia konieczność do-

kładnego wyleczenia prze-

ziębienia i grypy  

określa związek między 

postępowaniem człowieka 

a chorobami zakaźnymi  

 

rozróżnia najczęstsze cho-

roby wirusowe i bakteryjne 

  wymienia zachowania 

sprzyjające rozwojowi 

grzybicy skóry  

 

wymienia miejsca wystę-

powania kleszczy  

 

podaje sposoby zabezpie-

czania się przed kleszcza-

mi 

  wymienia pasożyty we-

wnętrzne człowieka  

 

podaje przykłady chorób 

odzwierzęcych 

  określa sposoby ochrony 

przed robakami pasożytni-

czymi 

  uzasadnia konieczność 

zabezpieczania się przed 

kleszczami i robakami pa-

sożytniczymi 

  opisuje objawy borelio-

zy i sposoby postępowa-

nia w przypadku zacho-

rowania 

  wyjaśnia, jak należy się 

ubierać podczas wietrznej 

pogody i niskich tempera-

tur powietrza  

 

wymienia sposoby zacho-

wania się osoby chorej 

oraz zdrowej przebywają-

cej w jej otoczeniu 

  wymienia główne źródła 

zakażenia i sposoby zapo-

biegania chorobom zakaź-

nym 

  wyjaśnia, w jaki sposób 

zapobiegać chorobom prze-

noszonym z pokarmem 

i przez zwierzęta 

 

wyjaśnia, komu i kiedy po-

daje się szczepionkę 

  określa, na czym polega 

wzmacnianie naturalnej 

odporności organizmu 

 

wyjaśnia, w jaki sposób 

organizm broni się przed 

drobnoustrojami chorobo-

twórczymi 

  wyjaśnia działanie 

szczepionki w zdrowym 

organizmie 

 

uzasadnia potrzebę okre-

sowych szczepień profi-

laktycznych 

  wymienia sposoby ogra-

niczania ilości kurzu 

i substancji szkodliwych 

w najbliższym otoczeniu  

 

wymienia miejsca prze-

chowywania chemicznych 

środków czystości w domu 

  wyjaśnia, w jaki sposób  

należy dbać o higienę  

w kuchni i łazience  

 

wyjaśnia znaczenie symboli 

umieszczonych np. na opa-

kowaniach środków czysto-

ści 

  wymienia sposoby właści-

wego przechowywania 

i przygotowywania posił-

ków 

 

uzasadnia konieczność sto-

sowania środków chemicz-

nych zgodnie z ich przezna-

czeniem i zachowaniem 

  przewiduje skutki nieprze-

strzegania higieny najbliż-

szego otoczenia 

  prezentuje informacje 

na temat roztoczy żyją-

cych w kurzu i ich szko-

dliwego wpływu na 

zdrowie człowieka 
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ostrożności 

  rozpoznaje symbole 

ostrzegawcze na opako-

waniach środków che-

micznych 

  analizuje informacje na 

etykietach opakowań środ-

ków czystości  

 

doświadczalnie sprawdza 

wpływ środków czystości 

na napięcie powierzchniowe 

cieczy 

  określa zasady bezpiecz-

nego korzystania ze środ-

ków chemicznych  

 

samodzielnie formułuje 

wnioski z doświadczenia 

 

zapisuje poprawnie wyniki 

obserwacji 

  uzasadnia konieczność 

właściwego przechowywa-

nia środków chemicznych 

w domu 

  określa skutki kontaktu 

środków chemicznych 

ze skórą i oczami oraz 

sposoby zachowania 

w takich sytuacjach  

 

prezentuje zebrane in-

formacje na temat ekolo-

gicznych środków czy-

stości w domu 

  wymienia przyczyny naj-

częstszych wypadków 

w domu 

 

rozpoznaje znaki ostrze-

gawcze na opakowaniach 

środków chemicznych 

 

omawia sposoby zacho-

wania podczas niebez-

piecznych wypadków 

w domu 

  wymienia sytuacje, 

w których domowe urzą-

dzenia elektryczne mogą 

być niebezpieczne  

  wyjaśnia, kiedy istnieje 

zagrożenie zatrucia  

gazem z kuchenki, czadem 

i poparzenia gorącymi pły-

nami oraz substancjami 

chemicznymi 

  określa zasady bezpiecz-

nego korzystania z urządzeń 

domowych 

  omawia skutki zatrucia 

gazem, poparzenia oraz 

porażenia prądem 

  wymienia zachowania 

i sytuacje, które są zagro-

żeniem dla zdrowia i życia  

 

podaje numery telefonów 

służb ratowniczych 

  wymienia zachowania pie-

szych i rowerzystów, które 

mogą doprowadzić 

do wypadku drogowego 

 

podaje przykłady niebez-

piecznego obchodzenia się 

z ogniem, które mogą być 

przyczyną pożaru  

 

wymienia niebezpieczne 

zachowania i sytuacje pod-

czas przebywania nad wodą 

  wyjaśnia zasady postępo-

wania w przypadku znale-

zienia niewybuchu 

lub niewypału 

  uzasadnia konieczność 

zachowania ostrożności 

podczas kontaktu z ogniem 

oraz materiałami wybucho-

wymi 

  omawia sposób zacho-

wania się i zasady ewa-

kuacji podczas pożaru 
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  podaje przykłady bez-

piecznego spędzania wol-

nego czasu  

 

wymienia nieodpowiednie 

miejsca do zabawy 

w czasie wolnym 

  wyjaśnia, jak należy za-

chowywać się podczas za-

baw nad wodą oraz na śnie-

gu i lodzie 

  wymienia zasady bez-

piecznego spędzania czasu 

wolnego 

 

omawia zasady bezpieczne-

go poruszania się po drodze 

  uzasadnia konieczność 

przestrzegania zasad bez-

piecznego poruszania się po 

drodze 

  opracowuje 

i przedstawia prezentację 

miejsc w najbliższej oko-

licy, gdzie można bez-

piecznie spędzać czas 

wolny 

 

 

 

 

Klasa 5 

 

Wymagania podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra  ocena bardzo dobra ocena celująca 

DZIAŁ 1 – PRZED WĘDRÓWKĄ PO POLSCE 

podaje przykłady przed-

miotów i obiektów przed-

stawionych w skali,  

podaje definicję skali,  

znajduje na mapie zapis 

skali liniowej, 

rozpoznaje plan miasta 

wśród map, 

wymienia sytuacje, 

w których jest potrzebny 

plan miasta, 

wyjaśnia, czym różni się 

wysokość bezwzględna od 

wysokości względnej 

i wskazuje je na schema-

tycznym rysunku, 

na podstawie układu po-

ziomic rozpoznaje formę 

oblicza za pomocą skali 

długość rzeczywistą proste-

go odcinka, 

wskazuje ulice na planie 

i określa kierunki geogra-

ficzne, w których biegną, 

„czyta” plan miasta 

w zakresie podstawowym, 

wskazuje na mapie szczyty 

górskie i odczytuje ich wy-

sokości bezwzględne, 

wyjaśnia pojęcie poziomicy, 

rozpoznaje na podstawie 

rysunku poziomicowego 

stok łagodny i stok stromy, 

podaje graniczne wysokości 

nizin, wyżyn i gór oraz lo-

kalizuje je na mapie, 

podaje na podstawie skali, 

ile razy odległość na mapie 

została zmniejszona w sto-

sunku do odległości w tere-

nie, 

wskazuje, która skala jest 

mniejsza, a która większa, 

orientuje plan miasta za 

pomocą kompasu lub obiek-

tów  w terenie, 

wskazuje i opisuje przebieg 

trasy wycieczki zapropono-

wanej przez nauczyciela, 

podaje przykłady przedsta-

wiania różnych form terenu 

na mapach dawniej, 

rozpoznaje i nazywa 

wszystkie formy terenu na 

odróżnia mapy o dużej skali 

od map o małej skali, 

wskazuje obiekty zaznaczo-

ne na mapach w różnej ska-

li, 

oblicza długości rzeczywi-

ste odcinków krętych 

i łamanych, 

planuje trasę wycieczki 

i opisuje ją 

z uwzględnieniem najcie-

kawszych punktów 

w mieście, 

opisuje ukształtowanie tere-

nu na podstawie rysunku 

poziomicowego, 

odczytuje z mapy poziomi-

cowej wysokości bez-

dopisuje do skali liniowej 

skalę mianowaną 

i liczbową, 

zamienia skalę liniową 

i mianowaną na skalę licz-

bową, 

analizuje mapy w różnych 

skalach i porównuje ich 

szczegółowość, 

oblicza skalę mapy na 

podstawie znanej odległo-

ści rzeczywistej, 

podczas planowania trasy 

wycieczki oblicza odległo-

ści między wyznaczonymi 

obiektami, 

podaje wysokości wskaza-

nych punktów na podsta-
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wklęsłą i wypukłą, 

wymienia, jakimi kolorami 

są zaznaczone na mapie 

niziny, wyżyny i góry, 

wskazuje na mapie, niziny, 

wyżyny i góry, 

wskazuje i nazywa różne 

rodzaje map w atlasie do 

przyrody. 

wymienia sytuacje, w któ-

rych jest potrzebna mapa 

danego rodzaju. 

podstawie rysunku pozio-

micowego, 

odczytuje na mapie pozio-

micowej wysokości bez-

względne punktów leżących 

na poziomicach, 

układa skalę barw dla mapy 

poziomicowej, 

odczytuje z rysunku pozio-

micowego formy terenu, 

podaje jakie informacje, 

można odczytać z różnego 

rodzaju map, 

wybiera potrzebną mapę 

w zależności od zadanego 

do opracowania tematu. 

względne, 

rozpoznaje w terenie formy 

powierzchni terenu 

i wskazuje wysokość 

względną. 

opisuje ukształtowanie po-

wierzchni wybranego kraju 

na podstawie mapy hipso-

metrycznej, 

porównuje i analizuje różne 

mapy tego samego terenu, 

wyciąga wnioski dotyczące 

warunków naturalnych, 

gospodarki itp. 

wie mapy poziomicowej, 

przy niepełnym opisie 

poziomic, 

podaje wysokości punk-

tów leżących między po-

ziomicami interpolując 

wyniki, 

ocenia przydatność barw 

na mapie hipsometrycznej, 

wnioskuje na podstawie 

układu poziomic i barw 

między nimi  o kierunku 

płynięcia rzeki, jeśli nie 

jest on zaznaczony strzał-

ką, 

ocenia przydatność map 

w różnych sytuacjach ży-

ciowych, 

opracowuje charakterysty-

kę geograficzną zadanego 

regionu na podstawie róż-

nych rodzajów map. 

DZIAŁ 2 – POLSKA I JEJ SĄSIEDZI 

wskazuje na mapie pań-

stwa graniczące z Polską 

i ich stolice, 

podaje przykłady najstar-

szych miast Polski, 

wskazuje na mapie Polski 

miasto będące stolicą wo-

jewództwa, w którym 

mieszka. 

podaje pełne nazwy państw 

graniczących z Polską, 

wymienia i pokazuje na 

mapie największe miasta 

Polski. 

wyjaśnia, co to znaczy, że 

część granic Polski stano-

wią granice naturalne, 

podaje aktualną liczbę wo-

jewództw w Polsce, 

wskazuje na mapie sąsia-

dów Polski nieposiadają-

cych dostępu do morza. 

porównuje krajobrazy 

państw na podstawie mapy, 

rozpoznaje najważniejsze 

zabytki w wybranych mia-

stach Polski i państw sąsia-

dujących, 

wyjaśnia, dlaczego powstała 

Unia Europejska. 

planuje wycieczkę do za-

bytków wybranego miasta, 

posługując się źródłami 

innymi niż podręcznik 

rozwiązuje poprawnie, 

posługując się źródłami 

innymi niż podręcznik, 

 

DZIAŁ 3 – KRAJOBRAZY POLSKI 

wskazuje na mapie pasy 

krajobrazowe i krainy 

określa położenie danej 

krainy geograficznej, posłu-

na podstawie charakterysty-

ki rozpoznaje daną krainę 

charakteryzuje każdą 

z krain geograficznych, 

ocenia warunki przyrodni-

cze i gospodarcze każdej 
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geograficzne, podaje ich 

nazwy, 

odczytuje proste informa-

cje z mapy ogólnogeogra-

ficznej Polski i z map kra-

jobrazowych, 

wskazuje na mapie swój 

region i podaje podstawo-

we jego cechy. 

gując się kierunkami świata 

oraz jej położeniem 

w stosunku do innych krain, 

wymienia główne cechy 

krajobrazowe danej krainy 

geograficznej. 

geograficzną, 

charakteryzuje warunki na-

turalne i gospodarkę regio-

nu, w którym mieszka. 

porównuje warunki natural-

ne i gospodarkę różnych 

krain geograficznych Pol-

ski, 

ocenia znaczenie danej kra-

iny geograficznej pod 

względem gospodarczym 

i turystycznym. 

krainy geograficznej, zdo-

bywa informacje w innych 

źródłach wiedzy i tworzy 

spójne opisy charakteryzu-

jące daną krainę geogra-

ficzną. 

DZIAŁ 4 − MÓJ ORGANIZM 

określa rolę poznanych 

układów narządów oraz 

skóry. 

przedstawia hierarchiczność 

struktury organizmu, 

wskazuje na planszach naj-

ważniejsze narządy wcho-

dzące w skład poznanych 

układów. 

określa rolę wybranych na-

rządów w ciele człowieka. 

uzasadnia związek między 

budową danego układu na-

rządów a jego funkcjami. 

podaje przykłady współ-

pracy między układami 

narządów. 

DZIAŁ 5 – ROZWIJAM SIĘ I POZNAJĘ OTOCZENIE 

wymienia źródła światła 

i dźwięku, 

podaje podstawowe zasady 

higieny wzroku i słuchu, 

nazywa poszczególne ele-

menty budowy układu 

rozrodczego kobiety 

i mężczyzny, 

wskazuje różnice w budo-

wie komórki jajowej i 

plemnika, 

wyjaśnia, co to jest za-

płodnienie, 

wymienia etapy rozwojo-

we człowieka, 

opisuje zmiany zachodzą-

ce w organizmach dziew-

czynki i chłopca podczas 

wskazuje na planszy lub 

modelu elementy budowy 

oka i ucha i określa ich 

funkcje, 

wskazuje zmysły człowieka 

i opisuje ich funkcje 

w odbieraniu wrażeń ze 

środowiska zewnętrznego, 

wskazuje na planszy miej-

sce zapłodnienia i dalszą 

drogę zapłodnionej komórki 

jajowej, 

wskazuje czynniki wpływa-

jące pozytywnie 

i negatywnie na rozwój or-

ganizmu w okresie dojrze-

wania. 

podaje przykłady ośrodków, 

na granicy których obserwu-

jemy załamanie światła, 

opisuje warunki niezbędne 

do rozchodzenia się dźwię-

ku, 

wyjaśnia na czym polega 

praca okulisty i optyka, 

wyjaśnia, co to znaczy, że 

zmysły ulegają adaptacji, 

wyjaśnia, co to jest ciąża, 

zarodek, płód, łożysko, 

podaje charakterystykę eta-

pów rozwojowych człowie-

ka, 

charakteryzuje etap dojrze-

wania. 

odróżnia ciała będące źró-

dłem światła i odbijające 

światło, 

uzasadnia, że zmysły chro-

nią organizm przed niebez-

piecznymi czynnikami ze-

wnętrznymi, 

określa rolę poszczególnych 

narządów w układach roz-

rodczych, 

wyjaśnia, dlaczego do ko-

mórki jajowej wnika tylko 

jeden plemnik. 

opisuje kształt soczewek 

i związane z nim ich wła-

ściwości, 

wyjaśnia, jak powstaje 

obraz na siatkówce oka, 

uzasadnia przystosowanie 

budowy układu rozrod-

czego męskiego 

i żeńskiego do pełnionej 

funkcji, 

podaje przykłady świad-

czące o tym, że dziecko 

w łonie matki się rozwija, 

wykazuje potrzeby czło-

wieka na każdym etapie 

rozwoju, 

wyjaśnia, co to znaczy że 

na dojrzewanie mają 
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dojrzewania. wpływ hormony. 

DZIAŁ 6 – MOJE ZDROWIE 

wymienia podstawowe 

składniki pokarmów i ich 

funkcje, 

wskazuje przykłady pro-

duktów o dużej zawarto-

ści: cukrów, tłuszczów, 

białek, witamin, 

podaje podstawowe zasady 

dotyczące zakupu 

i przechowywania produk-

tów spożywczych oraz 

przygotowywania posił-

ków, 

podaje zasady pielęgnacji 

skóry, włosów, zębów 

i paznokci, 

odróżnia środki szkodliwe 

dla zdrowia po oznacze-

niach na etykiecie, 

określa znaczenie snu dla 

organizmu człowieka 

podaje przykłady biernego 

i aktywnego wypoczynku, 

wskazuje formy wypo-

czynku odpowiednie dla 

siebie, 

wskazuje sposoby postę-

powania podczas opatry-

wania otarcia lub skale-

czenia. 

wyjaśnia, jakie są skutki 

niewłaściwego odżywiania 

się, 

przypisuje psucie się żyw-

ności drobnoustrojom, 

wymienia poznane sposoby 

konserwowania żywności, 

wskazuje znaczenie czysto-

ści odzieży, obuwia, bieli-

zny i otoczenia dla utrzy-

mania zdrowia, 

na podstawie instrukcji ob-

jaśnia sposób posługiwania 

się środkami czystości, 

opisuje sposoby zabezpie-

czania ciała przed skutkami 

nadmiernego promieniowa-

nia słonecznego,  

wskazuje przykłady nieko-

rzystnego wpływu roślin, 

zwierząt i grzybów na 

zdrowie człowieka i podaje 

sposoby zapobiegania. 

opisuje skutki błędów ży-

wieniowych, 

opisuje zasady prawidłowe-

go odżywiania się – ilości, 

regularności, jakości spo-

żywanych pokarmów, zaku-

pu produktów 

i przyrządzania posiłków, 

wyjaśnia, jak powinien od-

żywiać się uczeń klasy 5., 

analizuje swój rozkład dnia 

i wyciąga wnioski dotyczą-

ce poprawności rozkładu 

czynności w ciągu dnia, 

uzasadnia, dlaczego jego 

rozkład dnia jest właściwy 

lub niewłaściwy, 

opisuje sytuacje, w których 

należy wypoczywać aktyw-

nie, a w których biernie, 

wskazuje poprawne postę-

powanie w wypadku pogry-

zienia przez zwierzę. 

wskazuje źródła, rolę 

w organizmie oraz skutki 

niedoboru wybranych wi-

tamin, 

wyjaśnia, na czym polegają 

poznane metody konserwo-

wania żywności, 

opisuje sposoby wykorzy-

stania pożytecznych drob-

noustrojów do konserwo-

wania żywności, 

określa szkodliwe dla zdro-

wia skutki działania prepa-

ratów żrących, drażniących, 

łatwopalnych, 

podaje przykłady roślin mo-

gących wywołać alergię 

u ludzi, 

wymienia rodzaje uszko-

dzeń ciała i opisuje sposoby 

udzielania pierwszej pomo-

cy. 

przedstawia zjawisko fer-

mentowania wybranego 

produktu, korzystając ze 

źródeł innych niż podręcz-

nik, 

uzasadnia twierdzenie, że 

przestrzeganie higieny 

osobistej jest obowiązkiem 

każdego człowieka, 

opisuje mechanizm dzia-

łania środków myjących,  

podaje definicję pojęcia 

detergent, 

uzasadnia, dlaczego ćwi-

czenia fizyczne usprawnia-

ją organizm, 

wyjaśnia, dlaczego 

w kontaktach ze zwierzę-

tami należy zachować 

szczególną ostrożność. 

DZIAŁ 7 – JAK ZACHOWAĆ ZDROWIE? 

wskazuje sposoby odma-

wiania picia alkoholu 

wymienia sytuacje, 

w których należy powie-

wskazuje możliwości za-

chowań asertywnych wobec 

opisuje skutki działania ni-

kotyny na organizm czło-

uzasadnia konieczność 

zachowania postawy anty-
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i palenia tytoniu. dzieć nie, 

wyjaśnia, co to jest uzależ-

nienie. 

presji otoczenia, 

wyjaśnia, dlaczego znajo-

mości zawarte przez internet 

mogą być niebezpieczne. 

wieka. alkoholowej 

i antynikotynowej. 

 

wymienia podstawowe 

zasady zdrowego stylu 

życia, 

podaje przykłady potraw, 

jakich powinna się wy-

strzegać osoba prowadząca 

zdrowy styl życia, 

wymienia czynniki mające 

szkodliwy wpływ na orga-

nizm. 

opisuje zasady zdrowego 

stylu życia, 

wyjaśnia, dlaczego należy 

zachować postawę asertyw-

ną w wypadku bycia nama-

wianym do zapalenia papie-

rosa, wypicia alkoholu lub 

spróbowania narkotyku. 

uzasadnia stwierdzenie: 

ruch i umiejętność odpo-

czynku są bardzo ważne dla 

organizmu. 

 

wyjaśnia, dlaczego bycie 

życzliwym dla innych ma 

wpływ na zdrowie, 

uzasadnia stwierdzenie, że 

zdrowie w dużej mierze 

zależy od nas samych. 

wyjaśnia, jak rozumie 

stwierdzenie: wytyczaj 

sobie realistyczne cele 

życiowe i wytrwale dąż do 

ich osiągnięcia. 

wyjaśnia, dlaczego zdro-

wie jest bardzo ważne 

w życiu każdego człowie-

ka, 

wymienia zachowania 

składające się na zdrowy 

styl życia, 

podaje zasady prawidło-

wego odżywiania się, 

omawia zasady higieny 

ciała, 

wymienia podstawowe 

zasady zapobiegania cho-

robom zakaźnym. 

uzasadnia, dlaczego pod-

stawą zdrowia jest spraw-

ność fizyczna organizmu, 

wymienia podstawowe za-

sady higieny osobistej 

i otoczenia. 

opisuje wpływ poszczegól-

nych składników pokarmo-

wych na organizm człowie-

ka. 

podaje podstawowe sposoby 

leczenia chorób bakteryj-

nych, wirusowych 

i pasożytniczych. 

uzasadnia, że w dużej mie-

rze mamy wpływ na wła-

sne zdrowie, 

wyjaśnia, dlaczego życz-

liwa postawa wobec in-

nych ułatwia kontakty 

międzyludzkie. 

 

 

Klasa 6 

 

Wymagania podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania ponadpodstawowe 

Uczeń: 

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
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DZIAŁ 1 – ŻYCIE W GLEBIE I WODZIE 

podaje przykłady organi-

zmów żyjących w glebie, 

podaje przykłady roślin 

wodnych, 

rozróżnia ryby i płazy. 

porównuje warunki życia 

w wodzie i na lądzie, 

rozróżnia i podaje charakte-

rystyczne cechy pierścienic, 

mięczaków, skorupiaków, 

pajęczaków i owadów, 

wymienia cechy charaktery-

styczne ryb i płazów świad-

czące o przystosowaniu do 

życia w określonych środo-

wiskach. 

rozpoznaje pospolite gatun-

ki ryb (z podziałem na słod-

kowodne i morskie) oraz 

płazów, 

porównuje budowę ryb 

i płazów. 

porównuje glebę bielicową, 

brunatną i czarnoziem, 

omawia strefowość życia  

w wodzie, 

porównuje poznane grupy 

bezkręgowców. 

porównuje rozmnażanie się 

oraz rozwój ryb i płazów. 

DZIAŁ 2 – RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW LĄDOWYCH 

rozróżnia rośliny okrytona-

sienne, nagonasienne, pa-

procie i mchy, 

rozpoznaje pospolite rośli-

ny nagonasienne 

i okrytonasienne, 

rozróżnia gady, ptaki 

i ssaki. 

opisuje warunki życia na 

lądzie, 

opisuje przystosowania pta-

ków do lotu, 

wymienia typowe cechy ga-

dów, ptaków i ssaków. 

porównuje warunki życia 

na lądzie i w wodzie, 

porównuje rośliny nago-

nasienne i okrytonasienne, 

porównuje gady, ptaki 

i ssaki. 

porównuje mchy i paprocie. wykazuje związek między 

rozwojem zarodkowym 

gadów, ptaków i ssaków 

a uniezależnieniem tych 

zwierząt od środowiska 

wodnego. 

DZIAŁ 3 – FUNKCJONOWANIE ORGANIZMÓW 

wymienia czynności życiowe 

organizmów, 

podaje przykłady narządów 

wymiany gazowej. 

określa cel poszczególnych 

czynności życiowych organi-

zmów,  

podaje skład powietrza. 

określa, czym jest gatunek, 

wyjaśnia różnicę między 

samożywnością 

a cudzożywnością, 

wyjaśnia różnicę między 

rozmnażaniem płciowym 

a bezpłciowym. 

opisuje przebieg fotosynte-

zy, 

podaje, co jest potrzebne do 

spalania i co powstaje 

w jego wyniku, 

porównuje sposoby wyko-

nywania czynności życio-

wych przez rośliny 

i zwierzęta. 

porównuje oddychanie 

i spalanie. 

DZIAŁ 4 – PLANETA ZIEMIA 

wyjaśnia założenia teorii wyjaśnia, dlaczego na Ziemi wyjaśnia konsekwencje ru- wyjaśnia, w jaki sposób na podstawie mapy stref 
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heliocentrycznej Mikołaja 

Kopernika, 

definiuje ruchy Ziemi (obro-

towy i obiegowy), 

wymienia najważniejsze 

konsekwencje ruchów Ziemi, 

nazywa i wskazuje na globu-

sie i mapie kontynenty 

i oceany oraz pokazuje przy-

kładową wyspę, półwysep, 

archipelag, 

wskazuje kontynent: naj-

większy, najmniejszy, naj-

cieplejszy, najzimniejszy. 

występują: czas lokalny, czas 

słoneczny i czas urzędowy, 

wyjaśnia terminy: górowanie, 

przesilenie i równonoc. 

wymienia i wskazuje na mapie 

strefy oświetlenia Ziemi, 

rozpoznaje linię brzegową 

rozwiniętą i linię brzegową 

nierozwiniętą, 

opowiada o najdawniejszych  

oraz późniejszych odkryciach 

geograficznych, które przy-

czyniły się do zmiany sposobu 

myślenia o Ziemi oraz 

o wyprawie Kolumba 

i Magellana. 

chów Ziemi, 

wyjaśnia znaczenie utworze-

nia stref czasowych oraz 

uzasadnia wprowadzenie 

czasu urzędowego,  

posługuje się terminami: 

zwrotnik Raka, zwrotnik 

Koziorożca, koła podbiegu-

nowe; wskazuje je na globu-

sie, 

wskazuje na mapie granice 

między Afryką a Europą 

i Afryką a Azją oraz między 

innymi kontynentami. 

położenie Słońca 

w stosunku do osi ziemskiej 

warunkuje oświetlenie Zie-

mi, 

rozpoznaje i wskazuje ry-

sunki przedstawiające poło-

żenie Ziemi w stosunku do 

Słońca w dniach rozpoczy-

nających pory roku, 

wyjaśnia zależność pór roku 

od wysokości Słońca nad 

widnokręgiem, 

wyjaśnia budowę dna oce-

anicznego oraz pojęcie 

wszechoceanu, 

wymienia czynniki mające 

wpływ na zasolenie mórz 

i oceanów, 

analizuje, porównuje mapy 

tematyczne różnych konty-

nentów,  wyciąga wnioski, 

ocenia znaczenie odkryć 

geograficznych dla tempa 

rozwoju świata. 

czasowych w atlasie od-

czytuje różnice czasu 

w różnych miejscach na 

Ziemi, 

opisuje pozostałe (nieujęte 

w podręczniku) skutki 

ruchu obrotowego Ziemi, 

samodzielnie wykonuje 

rysunki przedstawiające  

położenie Słońca i Ziemi 

w dniach rozpoczęcia pór 

roku, 

wyjaśnia, w jaki sposób 

dany czynnik wpływa na 

zmianę zasolenia mórz 

i oceanów (zwiększa zaso-

lenie czy zmniejsza 

i dlaczego). 

 

DZIAŁ 5 – KRAJOBRAZY ZIEMI 

wymienia i wskazuje na ma-

pie strefy klimatyczne 

i krajobrazowo roślinne 

Ziemi, 

spośród stref krajobrazowo 

roślinnych wymienia te, któ-

re mogą być atrakcją tury-

styczną; podaje przykłady, 

wskazuje różnice między 

opisuje położenie stref klima-

tycznych i krajobrazowych, 

wymienia przykładowe rośli-

ny i zwierzęta danej strefy 

krajobrazowo-roślinnej, 

wymienia pojęcia poznane 

podczas omawiania krajobra-

zów na Ziemi. 

omawia i charakteryzuje 

strefy klimatyczne 

i krajobrazowe (roślinne) na 

Ziemi. 

wskazuje różnice klima-

tyczne i roślinne między 

strefami, 

podaje przykłady 

i uzasadnia  występowanie 

krajobrazów astrefowych, 

wyjaśnia znaczenie nowo-

poznanych pojęć i posługuje 

się nimi. 

przyporządkowuje klima-

togramy danej strefie kra-

jobrazowej świata, anali-

zuje je i uzasadnia, 

posługuje się informacja-

mi o strefach krajobrazo-

wo-roślinnych, które nie 

są zamieszczone 

w podręczniku. 
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krajobrazem gór niskich 

i krajobrazem wysokogór-

skim. 

DZIAŁ 6 – BLIŻEJ FIZYKI 

wymienia jednostki masy, 

objętości i gęstości, 

wymienia jednostki drogi, 

czasu i prędkości, 

podaje przykłady przewod-

ników i izolatorów, 

rysuje symbole graficzne 

elementów obwodu elek-

trycznego. 

opisuje ruch, biorąc pod uwa-

gę, jego względność i kształt 

toru, 

wymienia skutki działania sił 

tarcia i oporów ruchu, 

wymienia ciężar i rodzaje trą-

cych się powierzchni jako 

własności siły tarcia, 

określa właściwości magne-

sów trwałych. 

przelicza jednostki masy 

i objętości, 

przelicza jednostki drogi, 

czasu i prędkości, 

opisuje przepływ prądu elek-

trycznego w przewodniku, 

opisuje pole magnetyczne 

Ziemi. 

oblicza gęstość substancji. 

znając jej masę i objętość, 

oblicza prędkość poruszają-

cych się ciał, znając drogę 

i czas jej przebycia.  

oblicza masę lub objętość 

ciał, korzystając z definicji 

gęstości, 

oblicza parametry ruchu 

na podstawie definicji 

prędkości. 

DZIAŁ 8 – OSIĄGNIĘCIA CZŁOWIEKA 

wymienia nazwy prostych 

narzędzi stosowanych przez 

ludzi pierwotnych,  

wymienia nazwy surowców 

stosowanych w dawnych cza-

sach do wyrobu narzędzi. 

przedstawia przełomowe wy-

darzenia w dziejach ludzkości, 

opisuje sposoby wytwarzania 

pierwszych naczyń używanych 

przez człowieka. 

wyjaśnia znaczenie metod 

posługiwania się ogniem, 

opisuje wpływ hutnictwa 

szkła na rozwój nauk przy-

rodniczych. 

przedstawia zalety i wady 

materiałów pisarskich sto-

sowanych w historii ludz-

kości. 

uzasadnia znaczenie prze-

łomowych odkryć dla 

rozwoju ludzkości. 

wymienia przyrządy i sposoby 

służące poznawaniu kosmosu. 

wymienia ważne wydarzenia 

związane z podbojem kosmo-

su. 

wskazuje w kolejności chro-

nologicznej wydarzenia 

związane z podbojem ko-

smosu. 

wymienia powody, dla któ-

rych ludzie chcą poznawać 

kosmos. 

wymienia wydarzenia 

z współczesnej historii 

podboju kosmosu. 

 

 

 



 

 

MATEMATYKA 

 

W celu kontrolowania osiągnięć uczniów mogą być przeprowadzone: 

• niezapowiedziane kartkówki w dowolnej liczbie; 

• zapowiedziane sprawdziany po zakończeniu danego działu – do ośmiu sprawdzianów na rok szkolny; 

• diagnozy, testy semestralne i roczne 

Oceniając prace pisemne ustalono następujące proporcje na określony stopień: 

od 0% do 34% niedostateczny  

od 35% do 49% dopuszczający 

od 50% do 69% dostateczny 

od 70% do 84% dobry 

od 85% do 94% bardzo dobry 

od 95% do 100% celujący 

 

Uczestnicy konkursów matematycznych otrzymują za trzy pierwsze miejsca w szkole ocenę celującą. 

 

 waga oceny 

sprawdzian 5 

kartkówka 3 

odpowiedź 2 

zadania, aktywność, zeszyt 1 

konkursy 5 

diagnoza 0 (ocena ma charakter 

informacyjny)  

inne według ustaleń wg potrzeb 

 

 

 
  



 

 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki 

Klasa IV 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

1 2 3 4 5 6 

Dział 1. Liczby naturalne 

Uczeń: 

Zbieranie 

i prezentowanie 

danych 

• gromadzi dane (13.1);  

• odczytuje dane 

przedstawione 

w tekstach, tabelach, 

na diagramach  

i wykresach (13.2); 

• porządkuje dane 

(13.1);  

• przedstawia dane 

w tabelach, 

na diagramach 

i  wykresach (13.2); 

• interpretuje dane 

przedstawione 

w tekstach, tabelach, 

na diagramach 

i  wykresach 

w sytuacjach 

typowych (13.2);  

• interpretuje dane 

przedstawione 

w tekstach, tabelach, 

na diagramach 

i  wykresach 

w sytuacjach 

nietypowych (13.2); 

Rzymski system 

zapisu liczb 

• przedstawia w 

systemie 

dziesiątkowym liczby 

zapisane w systemie 

rzymskim w zakresie 

do 12 (1.5); 

• przedstawia 

w systemie rzymskim 

liczby zapisane 

w systemie 

dziesiątkowym 

w zakresie do 12   

• przedstawia w 

systemie 

dziesiątkowym liczby 

zapisane w systemie 

rzymskim w zakresie 

do 30 (1.5); 

• przedstawia w 

systemie rzymskim 

liczby zapisane 

w systemie 

dziesiątkowym 

w zakresie do 30 

• przedstawia w 

systemie 

dziesiątkowym liczby 

zapisane w systemie 

rzymskim w zakresie 

do 500  (R); 

• przedstawia 

w systemie rzymskim 

liczby zapisane 

w systemie 

dziesiątkowym 

w zakresie do tysiąca   

(R); 

przedstawia w systemie 

rzymskim liczby zapi-

sane w systemie dzie-

siątkowym w zakresie 

powyżej tysiąca   (W); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

(1.5); (1.5); 

Obliczenia 

kalendarzowe 

• wykonuje proste 

obliczenia 

kalendarzowe 

na dniach, 

tygodniach, 

miesiącach, latach 

(12.4); 

• wykonuje proste 

obliczenia 

kalendarzowe 

na dniach, 

tygodniach, 

miesiącach, latach 

(12.4); 

• wykonuje obliczenia 

kalendarzowe 

na dniach, 

tygodniach, 

miesiącach, latach 

w sytuacjach 

typowych (12.4); 

• wykonuje obliczenia 

kalendarzowe 

na dniach, 

tygodniach, 

miesiącach, latach 

w sytuacjach 

nietypowych (12.4); 

• wykonuje obliczenia 

kalendarzowe 

na dniach, 

tygodniach, 

miesiącach, latach 

w sytuacjach 

nietypowych (12.4); 

Obliczenia zegarowe • wykonuje proste 

obliczenia zegarowe 

na godzinach, 

minutach i sekundach 

(12.3); 

• wykonuje proste 

obliczenia zegarowe 

na godzinach, 

minutach i sekundach 

(12.3); 

• wykonuje obliczenia 

zegarowe na 

godzinach, minutach i 

sekundach 

w sytuacjach 

typowych (12.3); 

• wykonuje obliczenia 

zegarowe na 

godzinach, minutach i 

sekundach 

w sytuacjach 

nietypowych (12.3); 

• wykonuje obliczenia 

zegarowe na 

godzinach, minutach i 

sekundach 

w sytuacjach 

nietypowych (12.3); 

Liczby wielocyfrowe • odczytuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe do 

dziesięciu tysięcy 

(1.1); 

• zapisuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe do 

dziesięciu tysięcy 

(1.1); 

• odczytuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe do 

miliona (1.1); 

• zapisuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe do 

miliona (1.1); 

• odczytuje liczby 

 naturalne 

wielocyfrowe (1.1); 

• zapisuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe (1.1); 

• buduje liczby 

o podanych 

własnościach w 

postaci jednego 

warunku  

(1.1); 

• buduje liczby 

o podanych 

własnościach w 

postaci wielu 

warunków (1.1); 

• określa, ile jest liczb 

o podanych 

własnościach (1.1); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

Porównywanie liczb • odczytuje liczby 

naturalne zaznaczone 

na osi liczbowej 

w sytuacjach 

typowych (1.2); 

• porównuje liczby 

naturalne mniejsze 

od tysiąca (1.3); 

• zaznacza liczby 

naturalne na osi 

liczbowej 

w sytuacjach 

typowych (1.2); 

• porównuje liczby 

naturalne mniejsze 

od miliona  

(1.3); 

• porównuje liczby  

naturalne 

wielocyfrowe (1.3); 

• odczytuje liczby 

naturalne zaznaczone 

na osi liczbowej 

w sytuacjach 

nietypowych (1.2); 

 

 

• zaznacza liczby 

naturalne na osi 

liczbowej 

w sytuacjach 

nietypowych (1.2);  

 

• wykorzystuje 

w sytuacjach 

problemowych 

porównywanie liczb 

naturalnych 

wielocyfrowych (1.2); 

Kolejność 

wykonywania 

działań 

zna reguły dotyczące 

kolejności wykonywa-

nia działań 

• stosuje reguły 

dotyczące kolejności 

wykonywania działań 

(2.11); 

stosuje reguły dotyczą-

ce kolejności wykony-

wania działań (2.11); 

• stosuje reguły 

dotyczące kolejności 

wykonywania działań 

w wyrażeniach 

o skomplikowanej 

budowie (2.11); 

stosuje reguły dotyczą-

ce kolejności wykony-

wania działań 

w wyrażeniach o bar-

dzo  skomplikowanej 

budowie (2.11); 

Dodawanie w pamięci • liczbę jednocyfrową 

dodaje do dowolnej 

liczby naturalnej 

(2.1); 

• dodaje w pamięci 

liczby naturalne 

dwucyfrowe (2.1);  

 

• dodaje w pamięci 

liczby wielocyfrowe 

w przypadkach, takich 

jak np. 230 + 80 (2.1);   

dodaje w pamięci licz-

by wielocyfrowe 

w przypadkach, takich 

jak np. 230 + 82 + 9 

(2.1);   

• dodaje w pamięci 

kilka liczb 

naturalnych dwu- 

i jednocyfrowych (R); 

Odejmowanie 

w pamięci 

• liczbę jednocyfrową 

odejmuje od dowolnej 

liczby naturalnej 

(2.1); 

•  odejmuje w pamięci 

liczby naturalne 

dwucyfrowe (2.1);  

• odejmuje w pamięci 

liczby wielocyfrowe 

w przypadkach, takich 

jak np. 4600 – 1200 

odejmuje w pamięci 

liczby wielocyfrowe 

w przypadkach, takich 

jak np. 4600 – 1210 

odejmuje w pamięci 

liczby wielocyfrowe 

w przypadkach, takich 

jak np. 4650 –787 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

(2.1); (2.1); (2.1); 

Mnożenie w pamięci • mnoży liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną 

jednocyfrową 

w pamięci 

(w najprostszych 

przykładach) (2.3); 

• stosuje wygodne dla 

niego sposoby 

ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność 

i łączność dodawania 

i mnożenia (2.5); 

• mnoży liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną 

jednocyfrową w 

pamięci (2.3); 

 

mnoży liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową w 

pamięci  

np. 23x7(2.3); 

 

mnoży liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową w 

pamięci np.125x5 

(2.3); 

 

Dzielenie w pamięci • dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową 

w pamięci 

(w najprostszych 

przykładach) (2.3); 

• stosuje wygodne dla 

niego sposoby 

ułatwiające obliczenia 

(2.5); 

• dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową 

w pamięci  

Np. 84:4 

 (2.3); 

dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową 

w pamięci np. 248:4  

(2.3); 

dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową 

w pamięci  

np. 3690:9 

(2.3); 

Dzielenie z resztą • wykonuje dzielenie 

z resztą liczb 

naturalnych (2.4); 

wykonuje dzielenie 

z resztą liczb natural-

nych (2.4); 

stosuje dzielenie 

z resztą liczb natural-

nych w sytuacjach 

praktycznych (2.4); 

• stosuje dzielenie 

z resztą liczb 

naturalnych 

w sytuacjach 

typowych  

• stosuje dzielenie 

z resztą liczb 

naturalnych 

w sytuacjach 

nietypowych (2.4); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

Porównywanie liczb. 

Ile razy mniej? Ile 

razy więcej? 

Porównywanie liczb. 

O ile, czy ile razy? 

• porównuje ilorazowo 

liczby naturalne (2.6); 

• porównuje różnicowo 

liczby naturalne (2.6); 

• porównuje ilorazowo 

liczby naturalne (2.6); 

porównuje ilorazowo 

liczby naturalne i za-

mienia jednostki długo-

ści (milimetr, centy-

metr, metr, kilometr) 

(2.6); 

• zamienia i 

prawidłowo stosuje 

jednostki długości: 

metr, centymetr, 

decymetr, milimetr, 

kilometr (12.6); 

• zamienia i 

prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, 

tona (12.7);  

• stosuje w sytuacjach 

problemowych 

porównywanie 

różnicowe i ilorazowe 

(2.6); 

      

Punkt, prosta, 

półprosta, odcinek 

• rozpoznaje i nazywa 

figury: punkt, prosta, 

półprosta, odcinek 

(7.1); 

• mierzy długość 

odcinka  

z dokładnością do 

1 centymetra (7.4); 

 

• mierzy długość 

odcinka z 

dokładnością do 

1 milimetra (7.4); 

• prawidłowo stosuje 

jednostki długości: 

metr, centymetr, 

decymetr, milimetr, 

kilometr (12.6); 

• zamienia jednostki 

długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr 

(12.6); 

mierzy długość odcinka 

z dokładnością do 

1 milimetra (7.4); 

 

zamienia jednostki dłu-

gości: metr, centymetr, 

decymetr, milimetr, 

kilometr (12.6); 

mierzy długość odcinka 

z dokładnością do 

1 milimetra (7.4); 

 

zamienia jednostki dłu-

gości: metr, centymetr, 

decymetr, milimetr, 

kilometr (12.6); 

Odcinki w skali zna pojęcie skali; roz-

poznaje zapisy:  1:1 

1:2 oraz 2:1 

• oblicza rzeczywistą 

długość odcinka, gdy 

dana jest jego długość 

w skali (12.8);  

• oblicza długość 

odcinka  

w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista 

• stosuje własności 

odcinków 

przedstawionych w 

skali w sytuacjach 

typowych (12.8); 

• stosuje własności 

odcinków 

przedstawionych w 

skali w sytuacjach 

nietypowych (12.8); 

• wskazuje skalę, w 

której jeden odcinek 

jest obrazem drugiego 

(R); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

długość (12.8); 

Wzajemne położenie 

prostych 

• rozpoznaje odcinki 

oraz proste 

prostopadłe 

i równoległe (7.2); 

• rysuje pary odcinków 

równoległych na 

kracie (7.3); 

• rysuje pary odcinków 

prostopadłych na 

kracie lub za pomocą 

ekierki (7.3); 

• rysuje pary odcinków 

prostopadłych 

za pomocą ekierki 

i linijki (7.3); 

• rysuje pary odcinków 

równoległych 

za pomocą ekierki 

i linijki  

(7.3); 

rysuje pary odcinków 

prostopadłych 

za pomocą ekierki 

i linijki (7.3); 

• rysuje pary od-

cinków równoległych 

za pomocą ekierki 

i linijki  

(7.3); 

stosuje w praktyce po-

jęcia równoległości i 

prostopadłości odcin-

ków i prostych(7.3); 

Kąty. Mierzenie 

kątów 

• wskazuje w kątach 

ramiona i wierzchołek 

(8.1); 

 

• mierzy kąty mniejsze 

od 180 stopni 

z dokładnością do 

1 stopnia (8.2); 

• rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 

stopni (8.3); 

rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stop-

ni (8.3); 

rysuje kąt o mierze 

większej niż 180 stopni 

(8.3); 

Rodzaje kątów • rozpoznaje kąt prosty, 

ostry, rozwarty (8.4);  

• rysuje kąt prosty 

(8.3); 

 

• porównuje kąty (8.5); • rozpoznaje kąt 

półpełny (R); 

Rozpoznaje kąty rozwiązuje zadania 

dotyczące kątów 

Koło, okrąg • wskazuje na rysunku 

średnicę oraz promień 

koła i okręgu (9.6); 

• rysuje średnicę oraz 

promień koła i okręgu 

(9.6); 

• wskazuje na rysunku 

cięciwę koła i okręgu 

(9.6); 

• rysuje cięciwę koła 

i okręgu (9.6); 

rozpoznaje koło i okrąg rysuje koło i okrąg o 

podanej średnicy 

rozwiązuje zadania 

dotyczące koła i okrę-

gu. 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

algorytmy działań 

pisemnych 

• dodaje i odejmuje 

liczby naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego (2.2); 

• dodaje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• odejmuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• odejmuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• mnoży liczbę 

dodaje i odejmuje 

liczby naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie bez 

przekroczenia progu 

dziesiątkowego (2.2); 

• dodaje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• odejmuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• odejmuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

bez przekroczenia 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• mnoży liczbę 

• dodaje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

• odejmuje liczby 

naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie 

z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

dodaje liczby naturalne 

wielocyfrowe 

pisemnie  

z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego 

(2.2); 

•odejmuje liczby natu-

ralne wielocyfrowe 

pisemnie 

z przekroczeniem pro-

gu dziesiątkowego 

(2.2); 

Rozwiązuje typowe 

zadania tekstowe zwią-

zane z algorytmami 

działań pisemnych 

rozwiązuje nietypowe 

zadania tekstowe zwią-

zane z algorytmami 

działań pisemnych 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

naturalną przez liczbę 

naturalną 

jednocyfrową 

pisemnie (2.3); 

• dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

jednocyfrową 

pisemnie (2.3); 

naturalną przez liczbę 

naturalną 

jednocyfrową 

pisemnie (2.3); 

• dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową 

pisemnie (2.3); 

Wyrażenia 

arytmetyczne 

zna reguły dotyczące 

kolejności 

wykonywania działań 

(2.11); 

 

• stosuje reguły 

dotyczące kolejności 

wykonywania działań 

(2.11); 

• stosuje wygodne dla 

niego sposoby 

ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność 

i łączność dodawania 

i mnożenia(2.5); 

• do rozwiązywania 

prostych zadań 

osadzonych 

w kontekście 

praktycznym stosuje 

poznaną wiedzę  

z zakresu arytmetyki  

(14.5); 

• do rozwiązywania 

zadań osadzonych 

w kontekście 

praktycznym 

(typowym) stosuje 

poznaną wiedzę  

z zakresu arytmetyki 

(14.5); 

do rozwiązywania za-

dań osadzonych 

w kontekście praktycz-

nym (typowym) stosuje 

poznaną wiedzę  

z zakresu arytmetyki 

(14.5); 

• do rozwiązywania 

zadań osadzonych w 

kontekście 

praktycznym 

(nietypowym) stosuje 

poznaną wiedzę  

z zakresu arytmetyki 

(14.5); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

Wielokąty • oblicza obwód 

wielokąta o danych 

długościach boków 

(11.1); 

• rozpoznaje odcinki 

i proste prostopadłe 

i równoległe (7.2); 

• rozpoznaje 

podstawowe 

własności wielokąta; 

 

rysuje trójkąty i czwo-

rokąty o podanych wła-

snościach; 

rysuje wielokąty 

o podanych własno-

ściach 

rysuje wielokąty 

o podanych własno-

ściach 

Kwadrat, prostokąt • rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt 

(9.4); 

• zna najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta (9.5);  

• oblicza obwód 

wielokąta  

o danych długościach 

boków (11.1); 

• stosuje najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta (9.5); 

 

• stosuje wzór na 

obwód kwadratu, 

prostokąta do 

obliczenia długości 

boku (11.1); 

oblicza poprawnie ob-

wód kwadratu, prosto-

kąta  

• stosuje wzór na 

obwód kwadratu, 

prostokąta 

w sytuacjach 

problemowych (11.1); 

Pole powierzchni • oblicza pola 

wielokątów 

przedstawionych 

na rysunku oraz 

w sytuacjach 

praktycznych (11.2); 

• stosuje jednostki pola: 

m², cm² (bez zamiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń) (11.3); 

• oblicza pole kwadratu 

przedstawionego 

na rysunku (w tym 

na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

w sytuacjach 

praktycznych (11.2); 

• zamienia jednostki 

długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

• oblicza pole kwadratu 

(11.2); 

oblicza pole kwadratu 

(11.2); 

• dostrzega zależność 

między jednostkami 

pola: m², cm², km², 

mm², dm² (R); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

milimetr, kilometr 

(12.6); 

• stosuje jednostki pola: 

km², mm², dm², (bez 

zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń) 

(11.3); 

Pole prostokąta • stosuje jednostki pola: 

m², cm² (bez zamiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń) (11.3); 

• oblicza pola: 

kwadratu, prostokąta 

przedstawionych 

na rysunku (w tym 

na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

w sytuacjach 

praktycznych (11.2); 

• stosuje jednostki pola: 

km², mm², dm² (bez 

zamiany jednostek  

w trakcie obliczeń)  

(11.3); 

• stosuje wzór na pole 

kwadratu lub 

prostokąta 

do obliczenia długości 

jednego jego boku 

w sytuacjach 

typowych (11.2); 

• stosuje wzór na pole 

kwadratu lub 

prostokąta 

do obliczenia długości 

jednego jego boku 

w sytuacjach 

nietypowych (11.2); 

• stosuje wzór na pole 

kwadratu lub 

prostokąta  

w sytuacjach 

problemowych (11.2); 

Ułamki zwykłe • opisuje część danej 

całości za pomocą 

ułamka (4.1); 

 

• wskazuje opisaną 

ułamkiem część 

całości (4.1); 

• przedstawia ułamek 

jako iloraz liczb 

naturalnych (4.2);   

 

• przedstawia iloraz 

liczb naturalnych jako 

ułamek (4.2); 

zna pojęcie licznika, 

mianownika i kreski 

ułamkowej  

opisuje część danej 

całości za pomocą 

ułamka na dwa sposoby 

(4.1); 

opisuje część danej 

całości za pomocą 

ułamka na kilka sposo-

bów (4.1); 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

 

Obliczanie ułamka 

liczby naturalnej 

• opisuje część danej 

całości za pomocą 

ułamka (4.1); 

• wskazuje opisaną 

ułamkiem część 

całości (4.1);  

• przedstawia ułamek 

jako iloraz liczb 

naturalnych (4.2);   

• przedstawia iloraz 

liczb naturalnych jako 

ułamek (4.2); 

 

oblicza ułamek danej 

liczby naturalnej w 

praktyce (5.5); 

oblicza ułamek danej 

liczby naturalnej w 

sytuacjach typo-

wych(5.5); 

 

rozwiązuje nietypowe 

zadania tekstowe doty-

czące obliczania ułam-

ka z liczby naturalnej 

Porównywanie 

ułamków 

• porównuje ułamki 

zwykłe  

o jednakowych 

licznikach lub 

mianownikach, 

korzystając z rysunku 

(4.12); 

• porównuje ułamki 

zwykłe  

o jednakowych 

licznikach lub 

mianownikach (4.12); 

 

porównuje różnicowo 

ułamki (5.4); 

rozwiązuje zadania 

tekstowe związane z 

porównywaniem ułam-

ków 

porównuje ułamki o 

różnych licznikach i 

mianownikach z ułam-

kiem jedna druga np.: 
 

  
    

 

 
 

Dodawanie 

i odejmowanie 

ułamków o jedna-

kowych mianowni-

kach 

dodaje ułamki zwykłe 

o jednakowych mia-

nownikach z wykorzy-

staniem rysunków 

(5.1); 

• dodaje ułamki zwykłe 

o jednakowych 

mianownikach (5.1); 

 • odejmuje 

ułamki zwykłe o 

jednakowych 

mianownikach (5.1); 

dodaje i odejmuje 

ułamki zwykłe 

o jednakowych mia-

nownikach;  

rozwiązuje zadania 

tekstowe związane z 

dodawaniem i odejmo-

waniem ułamków o 

jednakowych mianow-

nikach 

rozwiązuje nietypowe 

zadania tekstowe zwią-

zane z dodawaniem i 

odejmowaniem ułam-

ków o jednakowych 

mianownikach 

Liczby mieszane przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci 

liczby mieszanej z 

wykorzystaniem  

• przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci 

liczby mieszanej 

(4.5); 

przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci 

liczby mieszanej 

(4.5); 

przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci 

liczby mieszanej 

(4.5); 

dodaje i odejmuje licz-

by mieszane o jedna-

kowym mianowniku. 

Rozwiązuje zadania 



 

 

Rozdział 

Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  podstawowe  rozszerzające  dopełniające  wykraczające  

(ocena dopuszczająca)  (ocena dostateczna)  (ocena dobra)  (ocena bardzo dobra)  (ocena celująca)  

rysunku (4.5); 

 

• przedstawia liczby 

mieszane w postaci 

ułamków 

niewłaściwych (4.5); 

 

 

 

• przedstawia 

liczby mieszane w po-

staci ułamków niewła-

ściwych (4.5); 

• przedstawia 

liczby mieszane w po-

staci ułamków niewła-

ściwych (4.5); 

tekstowe 

 

 

 

 

Wymagania z matematyki dla klasy V 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych 

Uczeń: 

Zastosowania matema-

tyki w sytuacjach prak-

tycznych 

liczbę jednocyfrową 

dodaje do dowolnej 

liczby naturalnej 

i odejmuje od do-

dodaje i odejmuje 

w pamięci liczby na-

turalne dwucyfrowe, 

liczby wielocyfrowe 

dodaje i odejmuje 

w pamięci liczby natu-

ralne dwucyfrowe 

w sytuacjach proble-

dodaje i odejmuje 

w pamięci liczby 

naturalne dwucy-

frowe w sytuacjach 

dodaje i odejmuje 

w pamięci licz-

by naturalne 

dwucyfrowe 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

wolnej liczby natu-

ralnej (2.1);  

w przypadkach, ta-

kich jak np. 230 + 80 

lub  

4600 – 1200 (2.1);  

szacuje wyniki działań 

(2.12); 

mowych (2.1);  

szacuje wyniki działań 

problemowych 

(2.1);  

 

w sytuacjach 

problemowych 

(2.1);  

 

Dodawanie 

i odejmowanie pisemne 

– powtórzenie  

Mnożenie i dzielenie 

pisemne – powtórzenie 

Mnożenie pisemne liczb 

wielocyfrowych  

Dzielenie pisemne liczb 

przez liczby wielocy-

frowe 

dodaje liczby natural-

ne wielocyfrowe pi-

semnie bez przekro-

czenia progu (2.2);  

odejmuje liczby natu-

ralne wielocyfrowe 

pisemnie bez prze-

kroczenia progu 

(2.2); 

mnoży liczbę natural-

ną przez liczbę natu-

ralną jednocyfrową 

pisemnie (2.3); 

dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę natural-

ną jednocyfrową pi-

semnie (2.3); 

dodaje liczby naturalne 

wielocyfrowe pisem-

nie (2.2);  

odejmuje liczby natu-

ralne wielocyfrowe 

pisemnie (2.2);  

mnoży liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

dwucyfrową pisemnie 

(2.3); 

dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

dwucyfrową 

dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfro-

we (o różnej liczbie 

cyfr) pisemnie (2.2);  

mnoży liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

trzycyfrową pisemnie 

(2.3); 

dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę naturalną 

trzycyfrową pisemnie 

(2.3); 

wykonuje działania 

stosując algorytmy  

pisemne na liczbach 

wielocyfrowych(R); 

wykonuje działa-

nia stosując al-

gorytmy  pisem-

ne na liczbach 

wielocyfrowych 

(R);  



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

mnoży liczbę natural-

ną przez liczbę natu-

ralną dwucyfrową 

pisemnie (2.3); 

dzieli liczbę naturalną 

przez liczbę natural-

ną dwucyfrową pi-

semnie (2.3);  

 

Wyrażenia arytmetycz-

ne i zadania tekstowe I 

stosuje reguły doty-

czące kolejności 

wykonywania dzia-

łań (2.11); 

czyta ze zrozumie-

niem prosty tekst 

zawierający infor-

macje liczbowe 

(14.1);  

wykonuje wstępne 

czynności ułatwiające 

rozwiązanie zadania, 

w tym rysunek po-

mocniczy lub wygod-

ne dla niego zapisanie 

informacji i danych 

z treści zadania(14.2);  

dostrzega zależności 

między podanymi in-

formacjami (14.3);  

dzieli rozwiązanie za-

dania na etapy, stosu-

jąc własne, poprawne, 

stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywa-

nia działań 

w wyrażeniach 

o skomplikowanej bu-

dowie (2.11); 

 

weryfikuje wynik 

zadania tekstowego, 

oceniając sensow-

ność rozwiązania 

(14.6); 

rozwiązuje 

wielodziałaniowe 

wyrażenia aryt-

metyczne 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

wygodne dla niego 

strategie rozwiązania 

(14.4);  

do rozwiązywania za-

dań osadzonych 

w kontekście prak-

tycznym stosuje po-

znaną wiedzę 

z zakresu arytmetyki 

i geometrii oraz naby-

te umiejętności ra-

chunkowe, a także 

własne poprawne me-

tody (14.5); 

 

Zamiana jednostek. 

Liczby dziesiętne 

odczytuje i zapisuje 

liczbę dziesiętną 

zapisuje wyrażenia 

dwumianowane 

w postaci ułamka 

dziesiętnego 

i odwrotnie (4.6); 

zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki dłu-

gości: metr, centy-

zapisuje wyrażenia 

dwumianowane 

w postaci ułamka dzie-

siętnego i odwrotnie 

(4.6); 

zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki dłu-

gości: metr, centymetr, 

rozwiązuje zadania 

tekstowe  dotyczące 

liczb dziesiętnych i 

wyrażeń dwumiano-

wanych 

rozwiązuje niety-

powe zadania 

tekstowe 

 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

metr, decymetr, mi-

limetr, kilometr 

(12.6);  

zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy: 

gram, kilogram, deka-

gram, tona (12.7); 

decymetr, milimetr, ki-

lometr (12.6);  

zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy: 

gram, kilogram, deka-

gram, tona (12.7); 

Dodawanie pisemne 

liczb dziesiętnych 

Odejmowanie pisemne 

liczb dziesiętnych 

dodaje ułamki dzie-

siętne w pamięci 

(w najprostszych 

przykładach) (5.2); 

odejmuje ułamki 

dziesiętne w pamięci 

(w najprostszych 

przykładach) (5.2); 

dodaje ułamki dziesięt-

ne w pamięci  (5.2); 

odejmuje ułamki dzie-

siętne w pamięci 

(5.2); 

dodaje ułamki dziesiętne 

pisemnie (5.2); 

odejmuje ułamki dzie-

siętne pisemnie (5.2); 

dodaje i odejmuje 

ułamki dziesiętne o 

różnej liczbie cyfr 

rozwiązuje wielo-

działaniowe wy-

rażenia arytme-

tyczne z liczbami 

dziesiętnymi i 

naturalnymi 

 

 

 

Dział 2. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych 

Uczeń: 

 

 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

Cechy podzielności 

przez 2, 5, 10, 100, 

1000 

rozpoznaje liczby 

naturalne podzielne 

przez 2 (2.7); 

rozpoznaje liczby 

naturalne podzielne 

przez 5, 10, 100 

(2.7); 

stosuje cechy podziel-

ności przez 2, 5, 10, 

100 (2.7); 

prowadzi proste rozu-

mowania 

nt. podzielności liczb 

(2.7); 

prowadzi rozumowa-

nia nt. podzielności 

liczb (2.7); 

prowadzi rozu-

mowania 

nt. podzielności 

liczb (2.7); 

Cechy podzielności 

przez 3 i 9 

rozpoznaje liczby 

naturalne podzielne 

przez 3 (2.7); 

rozpoznaje liczby 

naturalne podzielne 

przez 9 (2.7);  

stosuje cechy podziel-

ności przez 3, 9 (2.7); 

prowadzi proste rozu-

mowania 

nt. podzielności liczb 

(2.7); 

prowadzi rozumowa-

nia nt. podzielności 

liczb (2.7); 

prowadzi rozu-

mowania 

nt. podzielności 

liczb (2.7); 

Liczby pierwsze 

i złożone 

rozpoznaje liczbę 

złożoną, gdy jest 

ona jednocyfrowa 

lub dwucyfrowa 

(2.8); 

rozpoznaje liczbę 

złożoną, gdy na ist-

nienie dzielnika 

wskazuje poznana 

rozpoznaje liczbę 

pierwszą dwucyfrową 

(2.9); 

rozkłada liczby dwucy-

frowe na czynniki 

pierwsze (2.9); 

rozkłada liczby na czyn-

niki pierwsze (R); 

stosuje rozkład liczby 

na czynniki pierw-

sze w sytuacjach 

typowych (R); 

stosuje rozkład 

liczby na czyn-

niki pierwsze 

w sytuacjach 

nietypowych 

(R); 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

cecha podzielności 

(2.8); 

Sprowadzanie ułamków 

zwykłych do wspólnego 

mianownika 

skraca i rozszerza 

ułamki zwykłe (4.3); 

sprowadza ułamki 

zwykłe do wspólnego 

mianownika (4.4);  

np.:  

 

 
    

 

 
 

sprowadza ułamki zwy-

kłe do wspólnego mia-

nownika (4.4); 

np.: 

 

 

 
    

 

 
 

sprowadza ułamki 

zwykłe do najmniej-

szego wspólnego 

mianownika (4.4) 

 

sprowadza ułamki 

zwykłe do naj-

mniejszego 

wspólnego mia-

nownika (4.4 

np.:  

 

  
    

 

  
 

Porównywanie ułam-

ków zwykłych 

odczytuje ułamki 

zwykłe zaznaczone 

na osi liczbowej 

(4.7); 

zaznacza ułamki zwy-

kłe na osi liczbowej 

(4.7); 

porównuje ułamki zwy-

kłe (4.12); 

 

porównuje ułamki 

zwykłe i liczby 

mieszane (4.12); 

 

porównuje ułamki 

zwykłe z liczbami 

dziesiętnymi 

Dodawanie ułamków 

zwykłych 

dodaje ułamki zwykłe 

o mianownikach 

jednocyfrowych 

(5.1); 

dodaje ułamki zwykłe 

o mianownikach 

dwucyfrowych (5.1); 

dodaje ułamki zwykłe 

o mianownikach dwu-

cyfrowych, a także 

liczby mieszane (5.1); 

dodaje ułamki zwy-

kłe o różnych mia-

nownikach, a także 

liczby mieszane.  

Wynik podaje w na-

jprostszej 

postaci(5.1); 

dodaje ułamki 

zwykłe o różnych 

mianownikach, 

a także liczby 

mieszane. Wynik 

podaje w na-

jprostszej postaci 

(5.1); 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

Odejmowanie ułamków 

zwykłych 

odejmuje ułamki 

zwykłe 

o mianownikach 

jednocyfrowych 

(5.1); 

odejmuje ułamki zwy-

kłe o mianownikach 

dwucyfrowych (5.1); 

odejmuje ułamki zwykłe 

o mianownikach dwu-

cyfrowych, a także 

liczby mieszane (5.1); 

odejmuje ułamki 

zwykłe 

o mianownikach 

dwucyfrowych, 

a także liczby mie-

szane. Wynik podaje w 

najprostszej postaci 

(5.1); 

odejmuje ułamki 

zwykłe o różnych 

mianownikach, 

a także liczby 

mieszane. Wynik 

podaje w na-

jprostszej postaci 

(5.1); 

Mnożenie ułamków 

zwykłych 

mnoży ułamki zwykłe 

o mianownikach 

jednocyfrowych 

(5.1); 

 

mnoży ułamki zwykłe 

o mianownikach 

dwucyfrowych, 

a także liczby mie-

szane (5.1); 

oblicza ułamek danej 

liczby naturalnej 

(5.5); 

oblicza wartości pro-

stych wyrażeń aryt-

metycznych, stosując 

reguły dotyczące ko-

lejności wykonywa-

nia działań (5.7); 

oblicza ułamek danego 

ułamka (R); 

oblicza ułamek liczby 

mieszanej (R); 

 

rozwiązuje wielo-

działaniowe wy-

rażenia arytme-

tyczne z ułamka-

mi zwykłymi 



 

 

Rozdział 
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(ocena  

dopuszczająca) 

2 
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3 

 

 

 

rozszerzające  

(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

Dział 3. Wielokąty 

Uczeń: 

Klasyfikacja trójkątów. 

Własności trójkątów 

rozpoznaje i nazywa 

trójkąty ostrokątne, 

prostokątne 

i rozwartokątne 

(9.1);  

rozpoznaje i nazywa 

trójkąty równobocz-

ne i równoramienne 

(9.1);  

 

konstruuje trójkąt 

o trzech danych bo-

kach (9.2);  

ustala możliwość zbu-

dowania trójkąta (na 

podstawie nierówno-

ści trójkąta) (9.2);  

stosuje twierdzenie 

o sumie kątów trójką-

ta (9.3); 

oblicza miary kątów, 

stosując przy tym po-

znane własności ką-

tów i wielokątów 

(11.6);  

stosuje nierówność trój-

kąta do rozwiązywania 

zadań w sytuacjach ty-

powych (9.2); 

 

stosuje nierówność 

trójkąta do rozwią-

zywania zadań 

w sytuacjach niety-

powych (9.2); 

 

stosuje nierów-

ność trójkąta do 

rozwiązywania 

zadań proble-

mowych (9.2); 

Pole trójkąta rozpoznaje i nazywa 

trójkąty ostrokątne, 

prostokątne 

i rozwartokątne 

(9.1);  

rozpoznaje i nazywa 

oblicza pole trójkąta 

przedstawionego na 

rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

w sytuacjach prak-

stosuje wzór na pole 

trójkąta do obliczenia 

długości jednego boku 

lub wysokości trójkąta 

(11.2);  

stosuje jednostki pola: 

stosuje wzór na pole 

trójkąta do oblicze-

nia długości jedne-

go boku lub wyso-

kości trójkąta 

(11.2);  

stosuje wzór na 

pole trójkąta w 

zadaniach teksto-

wych 



 

 

Rozdział 

 

 

 

 

Wymagania podstawowe  Wymagania ponadpodstawowe 

konieczne  

(ocena  

dopuszczająca) 

2 

podstawowe  

(ocena dostateczna) 

3 
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(ocena dobra) 

4 

 

 

 

dopełniające  

(ocena bardzo dobra) 

5 

wykraczające  

(ocena celująca) 

6 

trójkąty równobocz-

ne i równoramienne 

(9.1); 

stosuje jednostki pola: 

m², cm², km², mm², 

dm² (bez zamiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń) (11.3); 

zamienia jednostki 

długości: metr, cen-

tymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr 

(12.6); 

 

tycznych(11.2);  

 

m², cm², km², mm², 

dm², ar, hektar (11.3); 

stosuje i zamienia  

jednostki pola: m², 

cm², km², mm², dm², 

ar, hektar (11.3); 

Klasyfikacja czworoką-

tów. Własności czworo-

kątów 

rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt 

(9.4); 

rozpoznaje i nazywa 

romb, równoległo-

bok (9.4);  

rozpoznaje i nazywa 

trapez (9.4);  

 

zna najważniejsze wła-

sności kwadratu, pro-

stokąta (9.5);  

zna najważniejsze wła-

sności rombu, równo-

ległoboku (9.5);  

zna najważniejsze wła-

sności trapezu (9.5); 

 

stosuje najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, 

równoległoboku, tra-

pezu (9.5);  

oblicza miary kątów, 

stosując przy tym po-

znane własności kątów 

i wielokątów (11.6); 

stosuje własności 

kwadratu, prostoką-

ta, rombu, równole-

głoboku, trapezu 

(9.5);  

oblicza miary kątów, 

stosując przy tym 

poznane własności 

kątów i wielokątów 

stosuje własności 

kwadratu, pro-

stokąta, rombu, 

równoległobo-

ku, trapezu 

(9.5);  

oblicza miary 

kątów, stosując 

przy tym poznane 



 

 

Rozdział 
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2 
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5 
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(ocena celująca) 

6 

(11.6); własności kątów 

i wielokątów  w 

zadaniach teksto-

wych (11.6); 

Pole równoległoboku 

i rombu 

oblicza pola: rombu 

i równoległoboku, 

przedstawionych na 

rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) 

(11.2); 

oblicza pola: rombu 

i równoległoboku, 

w sytuacjach prak-

tycznych (11.2); 

stosuje wzór na pole 

równoległoboku do ob-

liczenia długości jed-

nego boku lub wyso-

kości w sytuacjach 

praktycznych  (11.2);  

stosuje wzór na pole 

rombu do obliczenia 

długości jednej prze-

kątnej w sytuacjach 

praktycznych  (11.2);  

stosuje wzór na pole 

równoległoboku do 

obliczenia długości 

jednego boku lub 

wysokości 

w sytuacjach typo-

wych (11.2);  

stosuje wzór na pole 

rombu do obliczenia 

długości jednej 

przekątnej 

w sytuacjach typo-

wych (11.2); 

stosuje wzór na 

pole równole-

głoboku do obli-

czenia długości 

jednego boku 

lub wysokości 

w sytuacjach 

nietypowych 

(11.2);  

stosuje wzór na 

pole rombu do 

obliczenia dłu-

gości jednej 

przekątnej 

w sytuacjach 

nietypowych 

(11.2); 

Pole trapezu oblicza pole trapezu oblicza pole trapezu stosuje wzór na pole stosuje wzór na pole stosuje wzór na 



 

 

Rozdział 
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5 

wykraczające  
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przedstawionego na 

rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) 

(11.2); 

w sytuacjach prak-

tycznych (11.2); 

trapezu w zadaniach 

tekstowych (11.2);  

trapezu do oblicze-

nia długości jedne-

go boku lub wyso-

kości (11.2); 

pole trapezu do 

obliczenia dłu-

gości jednego 

boku lub wyso-

kości w sytu-

acjach nietypo-

wych (11.2);  

Zamiana jednostek pola stosuje jednostki pola: 

m², cm², km², mm², 

dm², ar, hektar (bez 

zamiany jednostek 

w trakcie obliczeń) 

(11.3); 

zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki dłu-

gości: metr, centy-

metr, decymetr, mi-

limetr, kilo-

metr(12.6); 

zamienia jednostki pola 

(R); 

zamienia jednostki 

pola (R); 

zamienia jednost-

ki pola  w zada-

niach tekstowych 

(R); 

Dział 4. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych 

Uczeń: 

Mnożenie liczb dzie-

siętnych 

mnoży ułamki dzie-

siętne w pamięci 

(w najprostszych 

przykładach) (5.2);  

 mnoży pisemnie 

liczbę dziesiętną 

przez liczbę natural-

mnoży pisemnie liczbę 

dziesiętną przez licz-

bę naturalną (5.2);  

 

mnoży ułamki dziesiętne 

pisemnie (5.2);  

oblicza kwadraty 

i sześciany ułamków 

dziesiętnych (5.6); 

mnoży ułamki dzie-

siętne (5.2);  

 

Rozwiązuje zada-

nia tekstowe 



 

 

Rozdział 
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5 

wykraczające  
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6 

ną jednocyfrową 

(5.2);  

 

Dzielenie liczb dziesięt-

nych 

dzieli ułamki dzie-

siętne w pamięci 

(w najprostszych 

przykładach) (5.2);  

dzieli ułamki dzie-

siętne przez liczbę 

naturalną jednocy-

frową (5.2);   

dzieli ułamki dziesiętne 

pisemnie przez liczbę 

naturalną  (5.2);  

 

dzieli ułamki dziesiętne 

pisemnie (5.2);  

 

dzieli ułamki dzie-

siętne  

Rozwiązuje zada-

nia tekstowe 

Wyrażenia arytmetycz-

ne i zadania tekstowe II 

oblicza wartości pro-

stych wyrażeń aryt-

metycznych 

oblicza wartości pro-

stych wyrażeń aryt-

metycznych, stosując 

reguły dotyczące ko-

lejności wykonywa-

nia działań (5.7); 

do rozwiązywania za-

dań osadzonych 

w kontekście prak-

tycznym stosuje po-

znaną wiedzę 

z zakresu arytmetyki 

oblicza wartości wyra-

żeń arytmetycznych o 

mało skomplikowanej 

budowie, stosując re-

guły dotyczące kolej-

ności wykonywania 

działań (5.7); 

oblicza wartości wy-

rażeń arytmetycznych 

o skomplikowanej 

budowie, stosując 

reguły dotyczące ko-

lejności wykonywa-

nia działań (5.7); 

oblicza wartości 

wyrażeń arytme-

tycznych o bardzo 

skomplikowanej 

budowie, stosując 

reguły dotyczące 

kolejności wyko-

nywania działań 

(5.7); 



 

 

Rozdział 
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5 
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i geometrii oraz naby-

te umiejętności ra-

chunkowe, a także 

własne poprawne me-

tody (14.5); 

 

Liczby dziesiętne 

a liczby mieszane. Za-

okrąglanie liczb 

zapisuje ułamek dzie-

siętny skończony 

w postaci ułamka 

zwykłego (4.8); 

przedstawia ułamki 

zwykłe 

o mianownikach 10, 

100, 1000 itd. 

w postaci ułamków 

dziesiętnych skoń-

czonych (4.9); 

 

zapisuje ułamek dzie-

siętny skończony 

w postaci ułamka 

zwykłego nieskracal-

nego (4.8); 

przedstawia ułamki 

zwykłe 

o mianownikach 10, 

100, 1000 itd. 

w postaci ułamków 

dziesiętnych skoń-

czonych (4.9); 

zaokrągla liczby natu-

ralne (1.4); 

 

zamienia ułamki zwykłe 

o mianownikach będą-

cych dzielnikami liczb 

10, 100, 1000 itd. na 

ułamki dziesiętne skoń-

czone dowolną metodą 

(przez rozszerzanie 

ułamków zwykłych, 

dzielenie licznika przez 

mianownik w pamięci, 

pisemnie (4.9); 

zamienia ułamki 

zwykłe 

o mianownikach bę-

dących dzielnikami 

liczb 10, 100, 1000 

itd. na ułamki dzie-

siętne skończone 

(4.9); 

zapisuje ułamki 

zwykłe 

o mianownikach 

innych niż wy-

mienione w pkt 

4.9 w postaci 

rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego 

(z użyciem 

trzech kropek po 

ostatniej cyfrze), 

dzieląc licznik 

przez mianow-

nik w pamięci, 

pisemnie (4.10); 

zaokrągla ułamki 



 

 

Rozdział 
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dziesiętne (4.11); 

 

 

Dział 5. Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły 

Uczeń: 

Katy wierzchołkowe, 

kąty przyległe 

 

rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe 

i kąty przyległe 

(8.6); 

mierzy kąty mniejsze 

od 180 stopni 

z dokładnością do 

1 stopnia (8.2); 

oblicza miary kątów 

wierzchołkowych i 

przyległych mając 

dany jeden z kątów 

korzysta z własności 

kątów wierzchołko-

wych i przyległych 

(8.6); 

rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 

stopni (8.3); 

rozpoznaje kąt wklęsły 

i wypukły (R); 

stosuje twierdzenie 

o sumie kątów trójką-

ta (9.3); 

rozpoznaje kąty od-

powiadające (R); 

rozwiązuje zada-

nia tekstowe sto-

sując własności 

kątów. 

Plan, mapa, skala rozróżnia rodzaje ska-

li 

oblicza rzeczywistą 

długość odcinka, gdy 

dana jest jego długość 

w skali (12.8);  

oblicza długość odcin-

ka w skali, gdy dana 

jest jego rzeczywista 

długość (12.8); 

wskazuje skalę, w której 

jeden odcinek jest ob-

razem drugiego (12.8); 

 

stosuje własności 

odcinków przed 

stawionych w skali 

w sytuacjach typo-

wych (R); 

stosuje własności 

odcinków przed 

stawionych 

w skali 

w sytuacjach 

nietypowych 

(R); 



 

 

Rozdział 
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do rozwiązywania za-

dań osadzonych 

w kontekście praktycz-

nym stosuje poznaną 

wiedzę z zakresu aryt-

metyki i geometrii oraz 

nabyte umiejętności 

rachunkowe, a także 

własne poprawne me-

tody (14.5); 

Prostopadłościan, sze-

ścian 

rozpoznaje graniasto-

słupy proste 

w sytuacjach prak-

tycznych i wskazuje 

te bryły wśród in-

nych modeli brył 

(10.1); 

wskazuje wśród gra-

niastosłupów pro-

stopadłościany 

i sześciany 

i uzasadnia swój 

wybór (10.2);  

rozpoznaje siatki gra-

niastosłupów pro-

stych (10.3); 

 

rysuje siatki prostopad-

łościanów (10.4); 

rysuje siatki grania-

stosłupów (R); 

 

Buduje modele 

różnych 

graniastosłupów 

Dział 6. Obliczanie upływu czasu 

Uczeń: 



 

 

Rozdział 
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Obliczanie upływu cza-

su 

wykonuje bardzo  

proste obliczenia 

zegarowe na godzi-

nach, minutach 

i sekundach (12.3);  

 

wykonuje proste obli-

czenia kalendarzowe 

na dniach, tygo-

dniach, miesiącach, 

latach (12.4); 

wykonuje obliczenia 

kalendarzowe na 

dniach, tygodniach, 

miesiącach, latach 

(12.4); 

wykonuje nietypowe 

obliczenia kalenda-

rzowe na dniach, 

tygodniach, miesią-

cach, latach (12.4); 

wykonuje obli-

czenia kalenda-

rzowe i czasowe 

w nietypowych 

sytuacjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6 

  

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną 

 umie pamięciowo wykonać każde z czterech działań na liczbach naturalnych 

 umie obliczyć kwadrat i sześcian liczby naturalnej 



 

 

 umie pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych 

 umie zapisać liczbę w postaci potęgi 

 umie zaznaczyć i odczytać ułamek na osi liczbowej 

 umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe uzupełnić brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych 

 umie zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i odwrotnie 

 umie zaznaczyć i odczytać ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej 

 umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe 

 umie wskazać poszczególne elementy w okręgu i w kole 

 umie kreślić koło i okrąg o danym promieniu lub średnicy 

 umie narysować poszczególne rodzaje trójkątów 

 umie obliczyć obwód trójkąta, czworokąta 

 umie wskazać na rysunku wielokąt o określonych cechach 

 umie narysować czworokąt, mając informacje o bokach 

 umie zmierzyć kąt 

 umie narysować kąt o określonej mierze 

 umie rozróżniać poszczególne rodzaje kątów 

 umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta 

 umie obliczyć upływ czasu między wydarzeniami 

 umie porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej 

 umie zamienić jednostki czasu 

 umie wykonać obliczenia dotyczące długości i masy 

 umie zamienić jednostki długości i masy 

 umie odczytać dane z mapy lub planu 

 umie odczytać dane z: tabeli, planu, mapy, diagramu 

 umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych 

 umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu 

 umie odczytać dane z wykresu 

 umie na podstawie podanej prędkości wyznaczać długość drogi przebytej w jednostce czasu 

 umie obliczyć drogę  w ruchu jednostajnym, znając prędkość i czas 

 umie porównać prędkości dwóch ciał, które przebyły jednakowe drogi w różnych czasach 

 umie obliczyć prędkość  w ruchu jednostajnym, znając drogę i czas 

 umie obliczyć pole prostokąta i kwadratu 



 

 

 umie obliczyć bok prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem prostokąta 

 zna  jednostki pola 

 umie obliczyć pole równoległoboku o danej wysokości i podstawie 

 umie obliczyć pole rombu o danych przekątnych 

 umie obliczyć pole  narysowanego równoległoboku 

 umie obliczyć pole trójkąta o danej wysokości i podstawie 

 umie obliczyć pole narysowanego trójkąta 

 umie obliczyć pole trapezu, mając dane długości podstaw i wysokość 

 umie obliczyć pole narysowanego trapezu 

 umie wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył 

 umie wskazać elementy brył na modelach 

 umie wskazać w otoczeniu przedmioty przypominające kształtem walec, stożek, kulę 

 umie wskazać sześcian i prostopadłościan wśród innych brył i opisać go 

 umie obliczyć sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu 

 umie wskazać siatkę sześcianu i prostopadłościanu na rysunku 

 umie kreślić siatkę prostopadłościanu i sześcianu oraz graniastosłupa prostego 

 umie obliczyć pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu 

 umie wskazać graniastosłup prosty wśród innych brył i opisać go 

 umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego 

 umie podać objętość bryły na podstawie zawartej w niej liczby sześcianów jednostkowych 

 umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu  o danych krawędziach 

 umie obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są pole podstawy i wysokość 

 umie wskazać ostrosłup wśród innych brył 

 umie wskazać siatkę ostrosłupa 

 umie zaznaczyć i odczytać liczbę ujemną na osi liczbowej 

 umie wymienić kilka liczb wymiernych większych lub mniejszych od danej 

 umie porównać liczby wymierne 

 umie zaznaczyć liczby przeciwne na osi liczbowej 

 umie obliczyć sumę i różnicę liczb całkowitych, iloczyn i iloraz liczb całkowitych 

 umie obliczyć sumę i różnicę liczb wymiernych, iloczyn i iloraz liczb wymiernych 

 umie zbudować wyrażenie algebraiczne 



 

 

 umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia 

 umie wskazać sumę algebraiczną i wyróżnić wyrazy sumy algebraicznej 

 umie podać rozwiązanie prostego równania 

 umie zapisać zadanie w postaci równania 

 umie sprawdzić, czy liczba spełnia równanie 

 umie rozwiązać równanie bez przekształcania wyrażeń 

 umie określić w procentach, jaką część figury zacieniowano 

 umie zapisać ułamek o mianowniku 100 w postaci procentu 

 umie zamienić ułamek na procent i zamienić procent na ułamek 

 umie określić, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga 

 umie zamienić ułamek na procent 

 umie narysować układ współrzędnych 

 umie odczytać współrzędne punktów 

 umie zaznaczyć w układzie punkty o danych współrzędnych 

 umie podać długość odcinka w układzie współrzędnych 

 umie obliczyć pole czworokąta w układzie współrzędnych 

 

  Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 umie zaznaczyć i odczytać na osi liczbowej liczbę naturalną, ułamek dziesiętny 

 umie pamięciowo wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych i liczbach naturalnych 

 umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z potęgami 

 umie obliczyć ułamek z liczby 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych 

 umie porównać ułamek zwykły z ułamkiem dziesiętnym 

 umie porządkować ułamki 

 umie wykonać działania na liczbach wymiernych dodatnich 

 umie narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami 

 umie obliczyć długość boku trójkąta równobocznego, znając jego obwód 



 

 

 umie obliczyć długość boku trójkąta, znając długość obwodu i długości dwóch pozostałych boków 

 umie sklasyfikować czworokąty 

 umie narysować czworokąt, mając informacje o przekątnych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem czworokąta 

 umie obliczyć brakujące miary kątów przyległych, wierzchołkowych 

 umie obliczyć brakujące miary kątów czworokątów 

 umie skonstruować odcinek jako różnicę odcinków 

 umie wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach  konstrukcyjnych 

 umie skonstruować trójkąt o danych trzech bokach 

 umie wyznaczyć środek odcinka 

 umie podzielić odcinek na 4 równe części 

 umie skonstruować prostą prostopadłą do danej, przechodzącą przez dany punkt 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem 

 umie porządkować wielkości podane w różnych jednostkach 

 umie szacować długości i masy 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą 

 umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora 

 umie rozwiązać zadanie, odczytując dane z tabeli i korzystając z kalkulatora 

 umie przedstawić dane w postaci wykresu 

 umie porównać informacje odczytane z dwóch wykresów 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym 

 umie zamieniać jednostki prędkości 

 umie porównać prędkości wyrażane w różnych jednostkach 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym 

 umie obliczyć czas  w ruchu jednostajnym, znając drogę i prędkość 

 umie odczytać z wykresu zależności drogi od czasu lub prędkości od czasu potrzebne dane 

 umie obliczyć prędkość na podstawie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym 

 umie obliczyć pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie 

 umie narysować równoległobok o danym polu 

 umie obliczyć długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i wysokość opuszczoną na tę podstawę 



 

 

 umie obliczyć wysokość równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu 

 umie narysować trójkąt o danym polu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trójkąta 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem trapezu 

 umie określić rodzaj bryły na podstawie jej rzutu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły 

 umie obliczyć objętość graniastosłupa prostego, którego dane są elementy podstawy i wysokość 

 umie zamienić jednostki objętości 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa 

 umie określić liczbę poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupa 

 umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa 

 umie narysować siatkę ostrosłupa 

 umie obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa 

 umie wskazać podstawę i ściany boczne na siatce ostrosłupa 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem 

 umie porządkować liczby wymierne 

 umie obliczyć wartość bezwzględną liczby 

 umie obliczyć sumę wieloskładnikową 

 umie korzystać z przemienności i łączności dodawania 

 umie ustalić znak iloczynu i ilorazu złożonego 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych 

 umie obliczyć potęgę liczby wymiernej 

 umie zredukować wyrazy podobne 

 umie mnożyć i dzielić sumę algebraiczną przez liczbę 

 umie doprowadzić równanie do prostszej postaci 

 umie zapisać zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązać je 

 umie porównać dwie liczby, z których jedna jest zapisana w postaci procentu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami 

 umie określić, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga 

 umie zamienić ułamek na procent 

 umie określić, jakim procentem jednej liczby jest druga 



 

 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby 

 umie wskazać, do której ćwiartki układu należy punkt, gdy dane są jego współrzędne 

 umie obliczyć pole wielokąta w układzie współrzędnych 

 umie narysować w układzie współrzędnych figurę o danym polu 

 umie przenieść kąt 

 umie sprawdzić równość kątów 

   

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych  

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania oraz potęgowanie ułamków zwykłych 

 umie obliczyć wartość ułamka  piętrowego 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania  na liczbach wymiernych dodatnich 

 umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego 

 umie porównać rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe liczb podanych w skróconym zapisie 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodem trójkąta, czworokąta lub innego wielokąta 

 umie obliczyć brakujące miary kątów odpowiadających, naprzemianległych 

 umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta lub czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, na-

przemianległych, odpowiadających oraz własności trójkątów lub czworokątów 

 umie skonstruować równoległobok, znając dwa boki i przekątną 

 umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z symetralną odcinka 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą 

 umie wyznaczyć środek narysowanego okręgu 

 umie skonstruować kąt 60º, 120º, 90º, 270º 

 umie zaokrąglić liczbę zaznaczoną na osi liczbowej 

 umie wskazać liczby o podanym zaokrągleniu 

 umie zaokrąglić liczbę po zamianie jednostek 



 

 

 umie porównać informacje odczytane z dwóch wykresów 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem czasu w ruchu jednostajnym 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas 

 umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól prostokątów 

 umie narysować równoległobok o polu równym polu danego czworokąta 

 umie obliczyć długość przekątnej rombu, znając jego pole i długość drugiej przekątnej 

 umie podzielić trójkąt na części o równych polach 

 umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól trójkątów i czworokątów 

 umie obliczyć wysokości trójkąta, znając długość podstawy, na którą opuszczona jest ta wysokość i pole trójkąta 

 umie obliczyć długość podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta 

 umie narysować trójkąt o polu równym polu danego czworokąta 

 umie obliczyć pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe nawiązujące do elementów budowy danej bryły 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące długości krawędzi prostopadłościanu i sześcianu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych 

 umie określić ilość liczb spełniających podany warunek 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą algebraiczną i z mnożeniem i dzieleniem sumy przez liczbę 

 umie zapisać wyrażenie algebraiczne w prostszej postaci 

 umie rozwiązać równanie z przekształcaniem wyrażeń  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami 

 umie określić, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga 

 umie zamienić ułamek na procent 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z układem współrzędnych 



 

 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z układem współrzędnych 

 umie podać współrzędne końca odcinka spełniającego dane warunki 

 umie podać odległość punktu o danych współrzędnych od osi układu  współrzędnych 

 umie skonstruować prostą równoległą do danej, przechodzącą przez dany punkt 

 umie skonstruować trapez 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą równoległą 

 umie skonstruować kąt będący sumą lub różnicą kątów 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z przenoszeniem kątów 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją różnych trójkątów 

 umie podzielić kąt na połowy 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z dwusieczną kąta 

 umie skonstruować kąt będący połową kąta 60º, 90º lub ich sumą 

 

 Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych 

 umie określić ostatnią cyfrę potęgi zapisać daną liczbę używając tylko jednej, określonej cyfry, czterech działań i potęgowania 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 umie określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na podstawie skróconego zapisu 

 umie określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami 

 umie rozwiązać zadanie związane z zegarem 

 umie określić miarę kąta przyległego, wierzchołkowego, odpowiadającego, naprzemianległego na podstawie danych kątów na rysunku lub tre-

ści zadania 

 umie obliczyć brakujące miary kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadają-

cych oraz sumy miar  

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z miarami kątów w trójkątach i czworokątach 

 umie obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianle-

głych, odpowiadających oraz własności czworokątów 



 

 

 umie wykorzystać przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z symetralną odcinka 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednostkami długości i masy 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą 

 umie określić ilość liczb o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki 

 umie wykonać obliczenia za pomocą kalkulatora 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą kalkulatora 

 umie rozwiązać zadanie, odczytując dane  z tabeli i korzystając z kalkulatora 

 umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych 

 umie przedstawić dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu  

 umie odpowiedzieć na pytanie dotyczące znalezionych danych 

 umie dopasować wykres do opisu sytuacji 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem drogi w ruchu jednostajnym 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem prędkości w ruchu jednostajnym 

 umie obliczyć prędkości na podstawie wykresu zależności drogi od czasu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu. trójkąta, trapezu, prostokąta 

 umie podzielić trapez na części o równych polach 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa prostego 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem 

 umie rozwiązać zadanie związane z liczbami wymiernymi 

 umie rozwiązać zadanie związane z wartością bezwzględną 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mnożeniem i  dzieleniem liczb wymiernych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z budowaniem wyrażeń algebraicznych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych 

 umie podać przykład wyrażenia algebraicznego przyjmującego określoną wartość dla danych wartości występujących w nim liter  



 

 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą algebraiczną i z mnożeniem i dzieleniem sumy przez liczbę 

 umie zapisać zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązać to równanie 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z układem współrzędnych 

 umie obliczyć pole  wielokąta w układzie współrzędnych 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą równoległą 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z  przenoszeniem kątów 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją różnych trójkątów 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z dwusieczną kąta 

  

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać wartości tych wyrażeń 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem równoległoboku i rombu. trójkąta, trapezu, prostokąta 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze skalą 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z kalendarzem i czasem 

 umie obliczyć brakujące miary kątów czworokąta na rysunku z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianle-

głych, odpowiadających oraz własności czworokątów 

 umie określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka 

 umie określić kolejną cyfrę rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego na podstawie skróconego zapisu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące cięcia prostopadłościanu i sześcianu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni graniastosłupów prostych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa prostego 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z ostrosłupem 

 umie rozwiązać zadanie związane z wartością bezwzględną 



 

 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb wymiernych 

 umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego 4 działania na liczbach wymiernych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mnożeniem i  dzieleniem liczb wymiernych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z budowaniem wyrażeń algebraicznych 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych 

 umie podać przykład wyrażenia algebraicznego przyjmującego określoną wartość dla danych wartości występujących w nim liter 

 umie zapisać zadanie tekstowe za pomocą równania i rozwiązać to równanie 

 umie rozwiązać równanie tożsamościowe lub sprzeczne, stosując przekształcanie wyrażeń algebraicznych oraz zinterpretować rozwiązanie 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z określeniem, jakim procentem jednej liczby jest druga 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem procentu danej liczby 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem liczby na podstawie danego jej procentu 

 umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z układem współrzędnych 

 umie obliczyć pole  wielokąta w układzie współrzędnych 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z prostą równoległą 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z  przenoszeniem kątów 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z konstrukcją różnych trójkątów 

 umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne związane z dwusieczną kąta 



ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  

 

 

 

I OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Umiejętności:  

 rozwiązywanie problemów za pomocą komputera, 

 posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzęto-

wym, 

 korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej 

przedstawiania i wykorzystania, 

 stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych 

dziedzin, 

 łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną. 

 

2. Wiadomości:  

 znajomość metod pracy na komputerze, 

 znajomość pojęć i metod informatyki, 

 znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, zdobycie wiedzy i umie-

jętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pod-

czas pracy na komputerze. 

3. Postawa:  

 udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, wysiłek wkłada-

ny w pracę podczas zajęć oraz jakość pracy), 

 udział w życiu szkoły (przygotowywanie prezentacji, projektów itp.), 

 przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej, 

 reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych. 

 

II  METODY I NARZĘDZIA SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ 

UCZNIÓW 

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

 praca przy komputerze - ćwiczenia, 

 uczestnictwo w zajęciach, aktywność na lekcji (na bieżąco), 

 sprawdzian umiejętności pracy przy komputerze, 

 test wiadomości, 

 prace dodatkowe - referaty, plansze dydaktyczne, prezentacje prac wykona-

nych w domu, 

 projekty  interdyscyplinarne, 

 odpowiedzi ustne, 

 udział w konkursach. 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanych treści programo-

wych oraz liczby godzin w danej klasie. 

 

Punkty uzyskane z testów przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

100 % + zadanie dodatkowe  celujący 

100 % - 90 %  bardzo dobry 

89 % - 75 %  dobry 

74 % - 50 %  dostateczny 



 

 

49 % - 25 %  dopuszczający 

24 % - 0 %  niedostateczny 

 

III  WYMAGANIA 

KLASA IV 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

zajęć komputerowych, 

 posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, tj.: 

 omawia wewnętrzną budowę komputera – rodzaje pamięci, 

 omawia nośniki pamięci masowej ze względu na ich pojemność i prze-

znaczenie, 

 omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania, 

 wymienia funkcje systemu operacyjnego, 

 omawia cechy środowiska graficznego, funkcje systemu operacyjnego, 

zasadę działania Schowka; 

 podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzo-

nych w różnych programach komputerowych; 

 potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych progra-

mach komputerowych, 

 omawia historię komputerów; wyszukuje w różnych źródłach, w tym w 

Internecie, informacje na temat najnowszych zastosowań komputerów; 

 omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier 

komputerowych, 

 omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty 

graficznej; 

 samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania kon-

kretnej czynności;  

 przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne; 

 samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, 

wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu; 

 stosuje i promuje zasady bezpiecznego surfowania w Internecie oraz 

zasady BHP, 

 dokonuje samodzielnie analizy i syntezy treści, 

 zna skróty klawiszowe, 

 zarządza prawidłowo zasobami komputera, kataloguje treści w odpo-

wiednich miejscach. 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

 bierze udział w projektach informatycznych, 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopi-

sma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne), 

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i 

pracy pozalekcyjnej,  

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

 wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni, 



 

 

 uczestniczy w pracy zespołowej, 

 szanuje prywatność i pracę innych osób. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

z zajęć komputerowych w danej klasie, tj.: 

 omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego, 

 wie, czym jest pamięć operacyjna, system operacyjny, 

 zna jednostki pamięci;  

 wymienia cechy środowiska graficznego, 

 samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterują-

cych kursorem; 

 samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w okre-

ślonym folderze; 

 przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną 

nazwą w wybranej lokalizacji; 

 samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wkleja-

nia: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, da-

nych w komórkach arkusza kalkulacyjnego; 

 samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść, 

 przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i 

rozciąganie obrazu; 

 samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, 

wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku; 

 wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bar-

dziej precyzyjnie i poprawiać rysunki, 

 zna skróty klawiszowe, 

 stosuje i promuje zasady bezpiecznego surfowania w Internecie i zasa-

dy BHP, 

 wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia ucze-

nia się; korzysta z programów edukacyjnych, 

 opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, wypraco-

wania), łączy grafikę z tekstem;  

 dba o estetykę i przejrzystość treści. 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

 sprawnie posługuje się komputerem i zdobytymi wiadomościami. 

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

 biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, tj.: 

 omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; 

wymienia elementy zestawu komputerowego i nośniki pamięci maso-

wej, 

 wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputero-

wego 

 samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterują-

cych kursorem, 



 

 

 korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, ob-

razu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komór-

kach arkusza kalkulacyjnego, 

 na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść, 

 samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji; 

 pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder; 

 wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia, 

 potrafi usuwać wskazane pliki; 

 tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, 

wielokątów, elips, okręgów); 

 wypełnia kolorem obszary zamknięte; stosuje kolory niestandardowe; 

 wprowadza napisy w obszarze rysunku; 

 ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, 

pogrubienie, podkreślenie; 

 pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: 

zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym 

rysunku; 

 zna podstawowe skróty klawiszowe; 

 stosuje  zasady bezpiecznego surfowania w Internecie i zasady BHP; 

 opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, wypraco-

wania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie 

formatowania strony, łączy grafikę z tekstem;  

 prawidłowo zapisuje prace we wskazanej lokalizacji; 

 komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i 

okien dialogowych. 

 posługuje się terminologią informatyczną,  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywa-

nia zadań programowych,  

 pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

 w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego, tj.: 

 rozróżnia elementy zestawu komputerowego, 

 podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować 

się; 

 pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder; 

 wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki; 

 tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe 

narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gum-

ka); tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostoką-

tów, wielokątów, elips, okręgów); 

 pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;  

 wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i 

wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku; 

 podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu, 



 

 

 podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice 

komputerowej, 

 pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej 

lokalizacji; 

 wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki; 

 potrafi odpowiednio nazwać plik; 

 stosuje zasady bezpiecznego surfowania w Internecie i zasady BHP, 

 opracowuje i redaguje krótkie teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, 

wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w za-

kresie formatowania,  

 zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, 

 nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  

programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  

 umie zapisać pracę 

 poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowe-

go, tj.: 

 posługuje się myszą i klawiaturą; 

 określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej, 

 omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu 

komputerowego; 

 pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze gra-

ficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, 

Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka); 

 podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice 

komputerowej; 

 z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je; 

 wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera, 

 wprowadza tekst do dokumentu w MS Word bez formatowania, 

 częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, 

 bezpiecznie obsługuje komputer,  

 polecenia wykonuje pobieżnie i niestarannie, 

 nie dba o przejrzystość przekazu ani o estetykę, 

 dobiera niewłaściwe treści do przedmiotu zadania, 

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, 

 ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

 poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

 poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  

 nie zna terminologii informatycznej,  

 nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  

 nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu. 

 

KLASA V 



 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

zajęć komputerowych, 

 posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, tj.: 

 swobodnie porusza się po strukturze folderów; 

 zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu; 

 rozróżnia pliki innych programów po ich rozszerzeniach (np. pokaz 

slajdów, pliki arkusza kalkulacyjnego, pliki utworzone w edytorze po-

staci); 

 tworzy skróty do plików i folderów;  

 porządkuje ikony na pulpicie; 

 wyjaśnia, na czym polega kompresowanie plików, 

 podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzo-

nych w różnych programach komputerowych; 

 podczas przygotowywania dokumentu do druku korzysta z podglądu 

wydruku; 

 potrafi korzystać z właściwości drukowania, 

 samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, 

wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu; 

 omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu 

względem tekstu;  

 omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu; 

 w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łącze-

nia grafiki i tekstu, 

 potrafi samodzielnie odszukać opcje menu programu, potrzebne do 

rozwiązania zadania; 

 tworzy złożone projekty, zawierające elementy animowane; 

 bierze udział w konkursach informatycznych, 

 samodzielnie tworzy trudniejsze programy, korzystając z edukacyjnego 

języka programowania;  

 potrafi wykorzystać utworzone procedury do tworzenia innych proce-

dur. 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

 bierze udział w projektach informatycznych, 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopi-

sma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne), 

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i 

pracy pozalekcyjnej,  

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

 wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni, 

 uczestniczy w pracy zespołowej, 

 szanuje prywatność i pracę innych osób. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

z zajęć komputerowych w danej klasie, tj.: 

 tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu; 



 

 

 rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach; 

 otwiera pliki z okna Mój komputer; 

 potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na 

dysku twardym i na inny nośnik; 

 odszukuje pliki w strukturze folderów; 

 potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku; 

 zna pojęcie „rozszerzenie pliku"; 

 potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery, przegląda dokument, 

zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej 

lokalizacji; 

 samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania; 

 samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu; 

 wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, ko-

piowanie i wklejanie go do innego dokumentu; 

 wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, ko-

piowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie; 

 samodzielnie formatuje tabelę; 

 samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku 

oraz Kształy, rysunki ClipArt, obiekty WordArt, 

 projektuje i tworzy animacje, w tym animacje złożone; 

 samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje; modyfikuje i ponownie 

uruchamia; 

 pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;  

 stosuje podstawowe polecenia danego języka;  

 stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności i procedury; 

 potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania. 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

 biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, tj.: 

 potrafi usuwać wskazane pliki;  

 rozumie, czym jest struktura folderów;  

 rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny; 

 potrafi tworzyć własne foldery; 

 z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na inny nośnik pamięci; 

 potrafi skompresować i zdekompresować folder i plik, 

 posługuje się terminologią informatyczną,  

 wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki; 

 prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych; 

 porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących 

kursorem; 

 zna pojęcie: justowanie; 

 justuje akapity; 

 dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu; 



 

 

 wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, ko-

piowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie; 

 wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu; 

 pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę; 

 pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisa-

nego w pliku oraz Kształty; 

 wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany; 

 samodzielnie tworzy animacje na zadany temat; 

 tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia pro-

gramów komputerowych; 

 stosuje odpowiednie polecenie do wielokrotnego powtarzania wybra-

nych czynności; 

 tworzy proste procedury; 

  

 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywa-

nia zadań programowych,  

 pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

 w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego, tj.: 

 samodzielnie odszukuje określone pliki;  

 z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci, 

 samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji; 

 potrafi przygotować dokument komputerowy do druku; 

 wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu; 

 porusza się po tekście za pomocą kursora myszy; 

 wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines; 

 usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;  

 wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka; 

 zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki; 

 pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiek-

ty WordArt; 

 pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia 

ją treścią; 

 projektuje proste animacje; 

 korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia ani-

macji; 

 podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą kom-

putera; 

 korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia pro-

gramów komputerowych; 

 tworzy prosty program składający się z kilku poleceń; 

 zna terminologię informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, 



 

 

 nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań  

programowych, nawet z pomocą nauczyciela,  

 umie zapisać pracę 

 poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowe-

go, tj.: 

 z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je, 

 pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki 

diakrytyczne;  

 wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy; 

 zaznacza fragment tekstu; 

 zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki; 

 usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace, 

 pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego, two-

rząc prostą animację; 

 pod kierunkiem nauczyciela  

 korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia pro-

gramów komputerowych;  

 steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo); 

 częściowo zna terminologię informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, 

 bezpiecznie obsługuje komputer,  

 polecenia wykonuje pobieżnie i niestarannie, 

 nie dba o przejrzystość przekazu ani o estetykę, 

 dobiera niewłaściwe treści do przedmiotu zadania, 

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, 

 ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

 poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

 poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  

 nie zna terminologii informatycznej,  

 nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera,  

 nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu. 

 

KLASA VI 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

zajęć komputerowych, 

 posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, tj.: 

 samodzielnie wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i 

formatowanie ich zawartości; 

 samodzielnie stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosu-

mowanie; 

 analizuje formuły tych funkcji; 

 samodzielnie tworzy formuły oparte na adresach komórek; 



 

 

 formatuje elementy wykresu; 

 korzysta z różnych rodzajów wykresów; 

 samodzielnie przygotowuje dane do tworzenia wykresu; 

 omawia program do wykonywania prezentacji multimedialnych;  

 rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezenta-

cji po rozszerzeniach;  

 zapisuje prezentację jako Pokaz programu PowerPoint; 

 korzysta z przycisków akcji; 

 potrafi zmienić kolejność slajdów; stosuje chronometraż; potrafi zmie-

nić kolejność animacji na slajdzie; 

 tworzy zaawansowane prace graficzne, świadomie operuje Warstwami, 

kanałem Alfa oraz Filtrami, 

 samodzielnie tworzy stronę internetową, 

 zna różnicę między formatem tekstowym a HTML; 

 tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy; 

 zakłada konto pocztowe; 

 potrafi utworzyć film ze zdjęć, dodaje przejścia, muzykę i animacje, 

ustawia chronometraż oraz formatuje pliki wideo. Generuje projekt do 

odpowiedniego formatu; 

 stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek in-

ternetowych; 

 korzysta z portali internetowych; 

 tworzy witrynę internetową wraz z podscastem. 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

 bierze udział w projektach informatycznych, 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów (np. Internet, czasopi-

sma komputerowe, edukacyjne programy multimedialne), 

 wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i 

pracy pozalekcyjnej,  

 wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace,  

 wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni, 

 uczestniczy w pracy zespołowej, 

 szanuje prywatność i pracę innych osób. 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

z zajęć komputerowych w danej klasie, tj.: 

 samodzielnie tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym; 

 samodzielnie wykonuje obramowanie komórek tabeli; 

 samodzielnie tworzy proste formuły do przeprowadzania obliczeń na 

konkretnych liczbach; wprowadza napisy do komórek tabeli; 

 dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości; 

 analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na 

pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek; 

 wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc formuły oparte 

na adresach komórek; 



 

 

 pod kierunkiem nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyci-

skiem Autosumowanie; 

 omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; 

omawia urządzenia do przedstawiania prezentacji multimedialnych; 

 dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie; 

 dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki; 

 prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie; 

 ustala parametry animacji; 

 dodaje przejścia slajdów; 

 tworzy prace graficzne w programie GIMP, porusza się między war-

stwami, tworzy fotomontaże, 

 wyjaśnia, czym jest hiperłącze; 

 omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki 

internetowej; 

 samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w 

encyklopediach multimedialnych i słownikach 

 tworzy stronę internetową wraz z podstronami za pomocą szablonów, 

 potrafi utworzyć film ze zdjęć, dodaje przejścia i animacje oraz muzy-

kę; 

 korzysta z poczty internetowej, omawia przeznaczenie poszczególnych 

elementów okna programu pocztowego; 

 stosuje zasady redagowania listów elektronicznych; 

 przestrzega zasad netykiety; 

 odpowiada na listy, przesyła i odbiera załączniki. 

 samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne,  

 biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,  

 biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: 

 dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, tj.: 

 wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;  

 pod kierunkiem nauczyciela tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym; 

 potrafi wstawić  wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza kalkulacyjnego; 

 wykonuje obramowanie komórek tabeli; 

 pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia, tworząc proste for-

muły; 

 wprowadza napisy do komórek tabeli; 

 samodzielnie stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w 

kolumnie lub wierszu; 

 zna przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego; tworzy wykres 

dla dwóch serii danych; umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety 

danych 

 wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; 

 wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawiera-

jących tekst i grafikę; 

 dodaje animacje do elementów slajdu; 

 samodzielnie uruchamia pokaz slajdów; 



 

 

 zna podstawowe narzędzia programu Gimp,  umie zaznaczać obszary 

rysunku, tworzy prosty fotomontaż, 

 tworzy stronę główną internetową za pomocą szablonów wraz z galerią 

zdjęć i plikami wideo, 

 potrafi utworzyć film ze zdjęć, dodaje przejścia i animacje oraz muzy-

kę; 

 wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego; 

 wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych; 

 wymienia i omawia zasady netykiety; 

 pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę; 

 wyjaśnia, czym jest adres internetowy; 

 wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki 

internetowej. 

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywa-

nia zadań programowych,  

 pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie.  

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: 

 w sposób zadowalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału 

programowego, tj.: 

 wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym; 

 zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego, określa pojęcia: wiersz, ko-

lumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła; 

 rozumie, czym jest zakres komórek; 

 wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego; 

 stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub 

wierszu; 

 samodzielnie numeruje komórki w kolumnie lub wierszu; 

 pod kierunkiem nauczyciela wpisuje proste formuły do przeprowadza-

nia obliczeń na konkretnych liczbach; 

 wykonuje wykres dla jednej i serii danych;  

 wymienia typy wykresów; 

 nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywa-

nia zadań  

programowych, nawet z pomocą nauczyciela; 

 wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji; 

 podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezenta-

cji; 

 wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów 

zawierających tekst i grafikę; 

 pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów; 

 potrafi wczytać rysunek do programu Gimp i nanieść zmiany, utworzyć 

drugą warstwę; 

 potrafi  edytować szablony stron internetowych, 

 wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa; 

 podaje i omawia przykłady usług internetowych;  



 

 

 otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce; 

 pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej 

 omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektro-

niczną; 

 wymienia zasady netykiety; 

 pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę. 

 umie zapisać pracę 

 poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie.  

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: 

 częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowe-

go, tj.: 

 wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym; 

 pod kierunkiem nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkula-

cyjnego; 

 zaznacza odpowiedni zakres komórek; 

 pod kierunkiem nauczyciela tworzy prostą formułę i wykonuje obli-

czenia na wprowadzonych danych; 

 wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji; 

 pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację 

składającą się z kilku slajdów; 

 potrafi wczytać rysunek do programu Gimp i nanieść zmiany na oryginale; 

 zna budowę strony internetowej, potrafi otworzyć szablon strony interne-

towej, 

 potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę; 

 podaje przykłady niektórych usług internetowych; 

 potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia 

ze strony Internetu. 

 bezpiecznie obsługuje komputer,  

 polecenia wykonuje pobieżnie i niestarannie, 

 nie dba o przejrzystość przekazu ani o estetykę, 

 dobiera niewłaściwe treści do przedmiotu zadania, 

 zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, 

 ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach,  

 poprawnie uruchamia komputer i zamyka system,  

 poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje. 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: 

 nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego,  

 nie zna terminologii informatycznej,  

 nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera. 
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ZAJĘCIA TECHNICZNE 

 

 

1. CEL GŁÓWNY 

 

Jednym z głównych celów nauczania zajęć technicznych jest wykształcenie                

w uczniach umiejętności planowania i realizowania praktycznych działań technicznych, opa-

nowania wiedzy oraz umiejętności, które uczeń będzie mógł wykorzystać w życiu codzien-

nym. Poprzez ich wykonywanie młodzi ludzie nauczą się dostrzegać w swoim otoczeniu ele-

menty środowiska technicznego i zdobędą wiedzę na temat ich funkcjonowania. W trakcie 

przeprowadzania tych działań powinni również wypracować umiejętność sprawnego i bez-

piecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Ważnym celem nauczania przedmiotu na 

tym etapie jest także umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej              i przygotowa-

nie ich do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.  

 

 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

a) Określanie właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych. 

b) Wskazywanie możliwości zastosowania w praktyce różnych materiałów. 

c) Ocena rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych spotykanych w bliższym i dalszym 

otoczeniu. 

d) Tworzenie dokumentacji technicznej w postaci odręcznych szkiców technicznych               

i prostych rysunków rzutowych. 

e) Czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej spotykanej w katalogach                     

i instrukcjach obsługi urządzeń. 

f) Poznawanie zasad działania urządzeń technicznych znajdujących się w bliższym i dalszym 

otoczeniu. 

g) Bezpieczna obsługa i regulacja podstawowych urządzeń technicznych. 

h) Racjonalne planowanie praktycznych działań technicznych. 

i) Organizowanie miejsca pracy. 

j) Prawidłowe posługiwanie się narzędziami służącymi do obróbki materiałów konstrukcyj-

nych. 

k) Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, jako pieszy, pasażer komunikacji pu-

blicznej i rowerzysta. 

l) Wskazywanie sposobów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym 

i dalszym otoczeniu. 

 

 

3. OBSZARY OCENIANIA 

 

Ocenianiu podlegają: 

- wiadomości,  

- umiejętności,  
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- stosowanie wiedzy przedmiotowej w zadaniach praktycznych, 

- zadanie praktyczne dodatkowe na podstawie własnego projektu,  

- aktywność,  

- praca indywidualna, praca w parach i grupach, 

- zaangażowanie, zainteresowanie przedmiotem, 

- zdobycie karty rowerowej, 

- udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego, 

- konkursy, 

- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (koło techniczne) 

- zachowania i postawy.  

 

 

4. METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Metodą sprawdzania osiągnięć uczniów jest: 

- sprawdzian, 

- kartkówka, 

- test, 

- zadania praktyczne, 

- odpowiedź pisemna (w tym: zeszyt ćwiczeń, karty pracy, rysunki, schematy, tabele, wykre-

sy, krzyżówki), 

- odpowiedź ustna,  

- prezentacja, 

- praca na lekcji, 

- zadanie domowe, 

- samoocena. 

 

Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych, w tym celu ustala się „wagę” poszczególnych ocen: 

sprawdziany, testy - 5 

kartkówki - 3 

zadania praktyczne - 3 i 5  

karty pracy - 3 

praca na lekcji - 3 

zeszyt ćwiczeń - 3 

odpowiedzi ustne - 2 

karta rowerowa - 5 

udział w konkursach - 5  

 

Ponadto znak "+ "oraz znak "-" 

Za trzy znaki "+" w jednej kategorii uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy znaki "-" 

ocenę niedostateczną (za wyjątkiem trzech minusów za zgłoszone przed lekcją nieprzygoto-

wanie). 
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5. KRYTERIA OCENIANIA 

 

Ocena osiągnięć ucznia w klasie IV, V i VI polega na rozpoznaniu stopnia opanowa-

nia przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikają-

cych z podstawy programowej i formułuje się z wykorzystaniem kryteriów odnoszących się 

do sześciostopniowej skali ocen. 

 

Kryteria ocen przyjęte w klasie IV, V, VI: 

 

a) Stopień celujący (6) - wymagania wybiegające: otrzymuje uczeń, który pracuje systema-

tycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod wzglę-

dem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe, uzysku-

je bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bez-

piecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Zdaje egza-

min z ocena pozytywną zdobywając kartę rowerową. Ponadto bierze udział w konkursach 

przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych koła technicznego. 

 

b) Stopień bardzo dobry (5) - wymagania dopełniające: przysługuje uczniowi, który pracu-

je systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem 

merytorycznym. Ponadto uzyskuje, co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów             i wy-

konuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy                      i z 

zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 

c) Stopień dobry (4) wymagania rozszerzające: uzyskuje uczeń, który podczas pracy na 

lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzia-

nów otrzymuje, co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych 

właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku. 

 

d) Stopień dostateczny (3) wymagania podstawowe: przeznaczony jest dla ucznia, który 

pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzy-

sta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. 

Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku. 

 

e) Stopień dopuszczający (2) wymagania konieczne: otrzymuje uczeń, który z trudem wy-

konuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku 

starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystema-

tycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji. 

 

f) Stopień niedostateczny (1): uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, 

przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 



 

110 
 

MUZYKA 

 

1.Obszary oceniania w ramach programu nauczania: 

a) umiejętności w zakresie: 

- śpiewania, 

- grania na instrumentach, 

- tworzenia muzyki, 

- ruchu przy muzyce, 

- tworzenia wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów; 

b) wiedza o muzyce: 

- zagadnienia teoretyczne – znajomość podstawowych pojęć muzycznych  

  i umiejętność ich stosowania w wypowiedziach o muzyce, 

- wiadomości o kompozytorach, 

- znajomość aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej  

  (soliści, zespoły, chóry, orkiestry), 

- opanowanie zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej; 

c) postawa i zachowanie: 

- aktywność na zajęciach, 

- zainteresowanie tematem, 

- zaangażowanie, 

- umiejętność pracy w grupie – współpraca i wzajemna pomoc, 

- prezentacja dokonań, wywiązywanie się z powierzonych zadań, 

- systematyczność, 

- wkład pracy w działania muzyczne, 

- postępy, 

- przygotowanie do zajęć, 

- kreatywność, 

- uczestniczenie w życiu muzycznym na różnym szczeblu. 

 

2.Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia:     

a) osiągnięcia ucznia mogą być oceniane poprzez: 

- ocenę wyrażoną stopniem w skali 1-6, 

- znaki ,,+”i ,,-‘’ 

b) zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: 

Sposób sprawdzenia  

osiągnięć  

Uwagi Zasady poprawy 

oceny 

test sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

uczniów – test tylko dla uczniów chcą-

cych poprawić ocenę o stopień wyżej, 

test po sprawdzeniu otrzymuje uczeń 

przekazując rodzicom do podpisania, 

(na koniec każdego semestru) 

bez poprawy, 

uczeń do napisania 

testu podchodzi 

przygotowany 

kartkówka 

(zapowiedziana i bez 

- zapowiedziana obejmuje 3. ostatnie 

lekcje, nb. uczniowie piszą kartkówkę w 

możliwość poprawy 

po ustaleniu zasad i 
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zapowiedzi) wyznaczonym przez n-la terminie,  

- bez zapowiedzi obejmuje ostatnią lek-

cję, uczniowie nb. nie muszą zaliczać 

kartkówki,  

kartkówki po sprawdzeniu otrzymują 

uczniowie 

terminu zaliczenia z 

n-lem 

śpiew, granie na instru-

mentach typu flet prosty, 

dzwonki chromatyczne, 

też ruch przy muzyce, 

taniec, improwizacja 

odpytywanie z poznanych piosenek, 

utworów i układów tanecznych, min. 2x 

w semestrze (śpiew) oraz min. 1x w se-

mestrze pozostałe formy aktywności 

muzycznej 

poprawa możliwa po 

ustaleniu zasad i ter-

minu z n-lem 

odpowiedź ustna uczeń może otrzymać ocenę na bieżąco, 

przez cały semestr 

j.w. 

praca na lekcji j.w. j.w. 

zadanie domowe zadanie domowe może być sprawdzone 

na lekcji lub w formie kartkówki, gdzie 

zakres powinien  odpowiadać treściom i 

problemom zawartym w zadaniu domo-

wym 

nie ma możliwości 

poprawy oceny 

aktywność n-el ocenia aktywność ucznia zarówno 

indywidualną jak i w grupie, przez cały 

rok szkolny 

j.w. 

przygotowanie do lekcji, 

zeszyt 

za zeszyt uczeń otrzymuje ocenę na bie-

żąco, przez cały rok szkolny, za nie 

przyniesienie na zajęcia zapowiedzia-

nych materiałów uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

j.w. 

występy artystyczne oraz 

tworzenie prezentacji 

różnego typu, gazetek, 

albumów itp. 

prace twórcze, występy na forum klaso-

wym, szkolnym i pozaszkolnym, uczeń 

otrzymuje ocenę na bieżąco, przez cały 

rok szkolny 

j.w. 

 

 

c) oceny są jawne, 

d) na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów          

    zaliczeniowych, przewidziany jest test na prośbę ucznia lub rodzica     

    sprawdzający umiejętności i wiedzę muzyczną ucznia, 

e) po dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek ustalić  

    z nauczycielem termin nadrobienia zaległości, 

f) wszystkie oceny brane są pod uwagę i są jednakowej wagi. 

 

3. Kryteria oceniania: 

Ocena celująca (6) – uczeń: 
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- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

  w realizowanym programie nauczania, 

- zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji, 

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różne zadania, 

- potrafi zagrać melodie przewidziane w programie oraz inne na flecie lub 

  dzwonkach, 

- umie zaśpiewać a cappella oraz z akompaniamentem piosenki z podręcznika 

  i spoza niego, 

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami  

  z innych przedmiotów, 

- samodzielnie rozwiązuje problemy muzyczne, 

- zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe, 

- jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych. 

Ocena bardzo dobra (5) – uczeń: 

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych  

  w realizowanym programie nauczania, 

- korzysta z różnych źródeł informacji, 

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, 

- potrafi zagrać wybrane melodie przewidziane w programie na flecie 

  lub dzwonkach, 

- umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek przewidzianych  

  w programie nauczania, 

- odrabia prace domowe, 

- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.  

Ocena dobra (4) – uczeń: 

- opanował większość wiadomości i umiejętności w realizowanym programie  

  nauczania, 

- korzysta z różnych źródeł informacji, 

- potrafi zagrać proste melodie lub akompaniamenty do piosenek na flecie 

  lub dzwonkach, 

- umie zaśpiewać z akompaniamentem pieśni jednogłosowe poprawnie pod 

  względem muzycznym, 

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, 

- odrabia prace domowe, 

- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych. 

Ocena dostateczna (3) – uczeń:  

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane        

  w realizowanym programie nauczania, 

- jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, 

- potrafi zagrać bardzo proste melodie lub akompaniamenty do piosenek na  

  flecie lub dzwonkach, 

- umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane  

  w programie nauczania, 

- odrabia prace domowe, 

- potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych. 



 

113 
 

Ocena dopuszczająca (2) – uczeń:  

- w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

  w realizowanym programie nauczania, 

- jest w stanie wykonać proste ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, 

- potrafi zagrać na 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. 

Ocena niedostateczna (1) – uczeń: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym 

  programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie), 

- nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela, 

- nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym, 

- ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki, 

- jest pasywny na lekcjach, nie uważa, 

- nie odrabia prac domowych, 

- 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. 
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PLASTYKA 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki. 

II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. 

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI – 

PERCEPCJA SZTUKI. 

 Uczeń: 

1) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także 

uczestniczy w życiu kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające 

na jego rzecz); 

2) korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej działalności 

twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora). 

TWORZENIE WYPOWIEDZI – EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ:  

Uczeń: 

1. Rozwija własny warsztat plastyczny, stosując poznawane techniki plastyczne. 

2. Potrafi wymienić podstawowe środki wyrazu plastycznego, takie jak linia, barwa, kontrast, 

kompozycja, światło, przestrzeń, faktura, bryła, stosowane w dziełach plastycznych.  

3. Podejmuje działalność twórczą, posłując się adekwatnymi do treści przekazu środkami wy-

razu plastycznego. 

4. Tworzy projekty form użytkowych, architektonicznych i rzeźbiarskich z uwzględnieniem 

ich funkcji i walorów estetycznych, stosując różne materiały, w tym także techniki multime-

dialne. 

5. Wykorzystuje we własnej działalności twórczej cyfrową technologię informacji wizualnej. 

6. Tworzy kompozycje w przestrzeni. 

  ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY – RECEPCJA SZTUKI. 

 Uczeń: 

1) rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki 

plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach 

medialnych (telewizja, Internet); 

2) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne 

na tle epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi 

dla tych dziedzin sztuki). 

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej 

Klasa 4 

Treści nauczania: 

1. Abecadło plastyczne 

2. Kreska, kropka, linia, kontur 

3. Narzędzia rysunkowe i podłoża 

4. Plama walorowa 

5. Światłocień 

6. Barwy w malarstwie 

7. Gama kolorystyczna 

8. Techniki malarskie 
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9. Techniki mieszane 

  

Klasa 5 

Treści nauczania: 

Faktura 

Kształt 

Kompozycja centralna 

Kompozycja symetryczna i asymetryczna 

Kompozycja zamknięta i otwarta 

Kompozycja statyczna i dynamiczna 

Kompozycja rytmiczna 

Perspektywa rzędowa 

Perspektywa kulisowa 

Perspektywa zbieżna (linearna) 

Perspektywapowietrzna                                                                                                                 

Czym są dzieła sztuki? 

Rysunek 

Malarstwo 

klasa 6 
TRESCI NAUCZANIA: 

Wybrane tematy z dziejów sztuki 
Sztuka prehistoryczna 

Sztuka Starożytnego Egiptu 

Sztuka Starożytnej Grecji 

Sztuka Starożtnego Rzymu. 

ZRÓŻNICOWANE TECHNIKI PLASTYCZNE. 

 

W przedmiotowych zasadach oceniania za wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą. 

Podstawowym kryterium jest POMYSŁ I WKŁAD PRACY. 

Niedostateczny  

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu. Nie 

uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowywany do zajęć. Nie odrabia zadanych prac domo-

wych. Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

Dopuszczający  

Uczeń powinien być przygotowany do większości lekcji (przynosić niezbędne materiały) oraz 

pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w zajęciach, wyjaśniać naj-

ważniejsze terminy.  

Dostateczny  

Uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo 

rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje 

większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybrany mi środkami wyrazu i stosuje 

typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe ćwicze-

nia i uczestniczyć w zajęciach, a także współpracować w grupie i podejmować próby twór-

czości plastycznej.  

Dobry 
Uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na 

lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy. Ponadto prawidłowo po-

sługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Przejawia 

aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane 

zadania i systematycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wykorzystuje środki plastyczne i 
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stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też nazwiska kilku twórców . 

Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne 

opinie na ich temat.  

Bardzo dobry  
Uczeń powinien opanować i wykorzystywać w praktyce wszystkie określone w programie 

wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i 

potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywa-

niu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie 

szkoły i poza nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Umiejętnie posługuje się 

środkami plastycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych 

artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opi-

nie na ich temat. 

  

Celujący 
Uczeń powinien przejawiać szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a 

także wykazywać dużą znajomość treści poza programowych oraz zaangażowanie i twórczą 

inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bierze udział w pozaszkolnych konkursach 

plastycznych i odnosi w nich sukcesy oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i 

regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z techni-

kami plastycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz po-

dać przykłady ich twórczości.  Uczeń analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uza-

sadnia ich wartość. 

 

WARUNKI I SPOSOBY PODNIESIENIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

Uczeń pracuje na ocenę przez cały rok szkolny.  

Jednak w szczególnych wypadkach istnieje możliwość starania się o podwyższenie oceny : 

- wykonywanie prac na kiermasze szkolne, 

-zdobywanie miejsc w konkursach plastycznych, 

-prace dodatkowe- wskazujące na wyjątkowe zaangażowanie i zainteresowanie plastyką. 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne polega 

na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez niego 

umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z progra-

mów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

Ocena z wychowania fizycznego ma na celu: 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego sprawności fizycznej i postępach w tym zakresie,  

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju fizycznego, 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

- dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) oraz nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, a także specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

- umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji pracy na zajęciach. 

 1. ZAANGAŻOWANIE - jest to czynny, aktywny i radosny udział we wszystkich lekcjach 

wychowania fizycznego w semestrze. Należy być do nich odpowiednio przygotowanym ( 

strój dostosowany do charakteru ćwiczeń ). Jeżeli na lekcji ćwiczysz z zaangażowaniem zdo-

bywasz „+", jeśli ćwiczysz bez zaangażowania, ćwiczenia wykonujesz niepoprawnie, mniej 

niż należy lub nie wykonujesz ich wcale, a nie wynika to z przeciwwskazań zdrowotnych, 

otrzymujesz „-".  Nauczyciel podejmuje decyzje  o przyznaniu „+’ lub „-„ na wybranych lek-

cjach. 

2. UMIEJĘTNOŚCI - czynności, których uczysz się na lekcji np. kozłowanie, rzut do kosza 

po dwutakcie, prowadzenie piłki slalomem, odbicia piłki siatkowej sposobem górnym i do l-

nym, przewrót w przód i w tył, skok przez kozła i inne zgodne z programem nauczania w kla-

sach IV , V i VI - tych. Oceny poprawności dokonuje nauczyciel wg skali ocen od 1 do 6. 

Uczeń,  który stara się wykonać zadanie i przystępuje do sprawdzianu nie otrzymuje oceny 

niedostatecznej, zawsze oceniany jest pozytywnie. Nauczyciel podaje informację o spraw-

dzianie minimum dwa tygodnie przed planowanym sprawdzianem oraz podaje kryteria oceny.  

3. POSTAWA WOBEC PRZEDMIOTU - są to Twoje działania, które wykonujesz na lek-

cji i w czasie wolnym, pozwalające Ci na podwyższenie oceny z wychowania fizycznego.  

Uczeń, który uzyska 3 „+” podczas semestru otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

Uczeń, który uzyska 3”-„ podczas  semestru otrzymuje ocenę niedostateczną za aktywność.  

N a „+" oceniane będzie: 

 - prowadzenie rozgrzewki, 

 - bardzo dokładne wykonywanie ćwiczeń, 

 - pomoc uczniom słabszym w czasie trudniejszych ćwiczeń (asekuracja) i współdziałanie, 

 - współpraca z nauczycielem - pełnienie funkcji sędziego, kapitana, organizatora gier, 

 - demonstrowanie ćwiczeń, które uczeń poznał w wyniku uczestnictwa w sportowych zaję-

ciach pozalekcyjnych, 

 - udział w konkursach promujących zdrowie,  

- udział w masowych imprezach sportowo - rekreacyjnych bez osiągnięcia wysokich miejsc w 

klasyfikacji, 

 - przygotowanie gazetki o tematyce sportowej, turystycznej lub prozdrowotnej,  

- inwencja twórcza, 

 Na „ - " oceniane będzie:  

- brak zaangażowania, 

  - nie przestrzeganie bezpieczeństwa na lekcji np. : wchodzenie na wyższe szczeble drabinek 

bez zgody, wiedzy i asekuracji nauczyciela, wieszanie się na obręczach koszy, silne kopanie 

lub rzucanie piłek do siatkówki i koszykówki w kierunku innych uczniów stojących często 
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tyłem do kierunku lotu takiej piłki, zahaczanie, przewracanie wolniej biegających uczniów, 

spychanie ich na krawędzie ławek, drabinek, osłon grzejników itp. 

 - wykonywanie ćwiczeń bez pozwolenia nauczyciela lub wykonywanie ćwiczeń innych niż 

wskazane przez nauczyciela, wykonywanie ćwiczeń niepoprawnie, niedokładnie, „od nie-

chcenia" zmniejszając bez powodu liczbę powtórzeń, 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który bez uzasadnienia np. przeciwwskazanie 

lekarskie lub okresowa dolegliwość, świadomie i z premedytacją odmawia udziału w spraw-

dzianie umiejętności lub teście sprawności fizycznej. 

 4. WIADOMOŚCI - często nauczyciel będzie mówił o rzeczach, które powinieneś zapamię-

tywać ponieważ dotyczą Ciebie i pomogą Ci w osiąganiu lepszych wyników, pozwolą Ci cie-

szyć się lepszym zdrowiem, sprawią, że Twój udział w zajęciach będzie bezpieczniejszy, a 

znając przepisy gier chętniej będziesz spędzać wolny czas grając z rówieśnikami w Twoje 

ulubione gry. Na lekcjach nauczyciele będą sprawdzać poziom waszej wiedzy i stale ją uzu-

pełniać o nowe wiadomości. Jeżeli udzielisz dobrej odpowiedzi otrzymasz „+" , jeżeli nie 

będziesz znał odpowiedzi na żadne pytanie, poproś nauczyciela o materiały do poczytania i 

uzupełnij swoją wiedzę.  

Przykładowe pytania: 

 ■ jaki wpływ mają ćwiczenia na organizm człowieka  
■ jakie znaczenie ma kształtowanie cech motorycznych i sposoby ich kształtowania  
■ nazewnictwo ćwiczeń 

 ■ zasady i przepisy gier sportowych  
■ sposoby dokonywania samokontroli i samooceny własnej sprawności 
 5. POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - POSTĘPY W JEJ KSZTAŁTOWANIU - 

przeprowadzane co semestr sprawdziany są wyznacznikiem pracy nad sobą w czasie lekcji i 

dają Ci możliwość porównania z normami dla Twojego wieku oraz z wynikami twoich rówie-

śników. Obowiązujące testy sprawności fizycznej to: 

Dla uczniów klas IV-VI LEKKOATLETYKA: 

- szybkość ( bieg na 60 m ) 

 - wytrzymałość (bieg na l000m dla chłopców i 600m dla dziewcząt) 

 - skoczność (skok w dal, skok dosiężny ) 

 – siła ( rzut p. lekarską)  

- moc ( rzut p. palantową ) 

 - zwinność ( bieg wahadłowy, „koperta" ) 

 - wydolność (test Coopera - bieg ciągły 12 min ) 

Uzyskane wyniki odpowiadają następującym ocenom zamieszczonym w tabeli nr I i II. 

Jeżeli na koniec roku szkolnego uzyskałeś poprawę swojego wyniku w stosunku do wyniku 

poprzedniego otrzymujesz „+”. Jeżeli Ci się to nie udało to potrenuj jeszcze samodzielnie i 

zgłoś się na poprawę do swojego nauczyciela. 

6. POZIOM UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH- POSTĘPY W JEJ KSZTAŁTO-

WANIU:  w czasie lekcji w-f będziesz uczył się różnych umiejętności, które na bieżąco będą 

oceniane przez nauczyciela: 

 klasa IV – semestr I  DZIEWCZĘTA  

Gimnastyka: Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego. 

 Lekkoatletyka: Technika startu niskiego. 

 Mini piłka siatkowa: Przyjmowanie postaw siatkarskich (niska i wysoka). 

 Mini koszykówka: Rzut do kosza oburącz.  

Mini piłka ręczna: Kozłowanie piłki ze zmianą ręki.  

Pływanie: Umiejętność przepłynięcia dystansu 25 m. 

 klasa IV – semestr I  CHŁOPCY 

 Gimnastyka: Przewrót w przód z przysiadu do przysiadu podpartego. 
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 Lekkoatletyka: Technika startu niskiego.  

Mini piłka siatkowa: Przyjmowanie postaw siatkarskich (niska i wysoka). 

 Mini koszykówka: Rzut do kosza oburącz.  

Mini piłka ręczna: Kozłowanie piłki ze zmianą ręki. 

 Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki slalomem.  

Pływanie: Umiejętność zanurzenia ciała w wodzie.  

klasa IV – semestr II  DZIEWCZĘTA  

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła.  

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem górnym. 

 Mini koszykówka: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki.  

Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki z biegu. 

Pływanie: Umiejętność pływania na piersiach i grzbiecie. 

 klasa IV – semestr II  CHŁOPCY  

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła . 

 Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem górnym.  

Mini koszykówka: Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki. 

 Mini piłka ręczna: Rzut z piłką do bramki z biegu.  

Mini piłka nożna: Uderzenie piłką do bramki.  

Pływanie: Umiejętność pływania na grzebiecie i piersiach. 

 klasa V – semestr I  DZIEWCZĘTA 

 Gimnastyka: Przewrót w tył.  

Mini piłka siatkowa: Zagrywka sposobem oburącz dolnym.  

Mini koszykówka: Rzut do kosza jednorącz z miejsca. 

 Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku.  

Pływanie: Umiejętność pływania na piersiach i grzbiecie na dystansie 100m. 

 

klasa V – semestr I  CHŁOPCY  

Gimnastyka: Skok rozkroczny przez kozła.  

Mini piłka siatkowa: Zagrywka sposobem dolnym. 

 Mini koszykówka: Rzut do kosza jednorącz z miejsca. 

 Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku.  

Mini piłka nożna: Przyjęcie piłki podeszwą i podanie wewnętrzną częścią stopy.  

Pływanie: Umiejętność pływania na piersiach i grzbiecie na dystansie 100m. 

klasa V – semestr II DZIEWCZĘTA  

Gimnastyka: Stanie na rękach z asekuracją. 

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym.  

Mini koszykówka: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu i zatrzymaniu. 

 Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki po zwodzie.  

Pływanie: Umiejętność pływania na piersiach i grzbiecie na dystansie 200m. 

klasa V – semestr II CHŁOPCY  

Gimnastyka: Stanie na rękach z asekuracją. 

Mini piłka siatkowa: Odbicia piłki sposobem oburącz dolnym. 

 Mini koszykówka: Rzut do kosza jednorącz po kozłowaniu i zatrzymaniu. 

 Mini piłka ręczna: Rzut piłką do bramki po zwodzie. 

 Mini piłka nożna: Uderzenie piłki do  bramki po prowadzeniu.  

Pływanie: Umiejętność pływania na piersiach i grzbiecie na dystansie 200m. 

klasa VI – semestr I DZIEWCZĘTA  

Gimnastyka: Układ ćwiczeń wolnych. 

Mini piłka siatkowa: Zagrywka sposobem górnym.  

Mini koszykówka: Rzut do kosza z dwutaktu. 
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 Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku po kozłowaniu. 

Taniec : Prosty układ taneczny. 

 Pływanie: Umiejętność przepłynięcia 3 stylami, min 25 m każdym stylem. 

klasa VI – semestr I CHŁOPCY 

 Gimnastyka: Układ ćwiczeń wolnych. 

 Mini piłka siatkowa: Zagrywka sposobem górnym. 

 Mini koszykówka: Rzut do kosza z dwutaktu. 

 Mini piłka ręczna: Rzut do bramki z wyskoku po kozłowaniu. 

 Mini piłka nożna: Prowadzenie piłki slalomem zakończone uderzeniem do bramki.  

Pływanie: Umiejętność przepłynięcia 3 stylami, min 25 m każdym stylem. 

klasa VI – semestr II DZIEWCZĘTA  

Gimnastyka: Skok kuczny przez skrzynię.  

Mini piłka siatkowa: Odbicia łączone sposobem oburącz górnym i dolnym.  

Mini koszykówka: Rzut do kosza po kozłowaniu z dwutaktu. 

 Mini piłka ręczna: Zwód pojedynczy z piłką zakończony rzutem do bramki.  

Taniec: Prosty układ taneczny- „Polonez”. 

Pływanie: Umiejętność przepłynięcia 3 stylami, min 50 m każdym stylem. 

klasa VI – semestr II CHŁOPCY  

Gimnastyka: Skok kuczny przez skrzynię. 

 Mini piłka siatkowa: Odbicia łączone sposobem oburącz górnym i dolnym.  

Mini koszykówka: Rzut do kosza po kozłowaniu z dwutaktu.  

Mini piłka ręczna: Zwód pojedynczy z piłką zakończony rzutem do bramki. 

 Mini piłka nożna: Piłkarski tor przeszkód.  

Taniec: Prosty układ taneczny- „Polonez”. 

Pływanie: Umiejętność przepłynięcia 3 stylami, min 50 m każdym stylem. 

 

7. AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNA - jeśli uczestniczysz w zajęciach sportowych, SKS-

ach, treningach, powiedz o tym swojemu nauczycielowi i przypomnij, gdy będzie wystawiał 

oceny semestralne. Jeśli Twoja proponowana ocena będzie się wahała to  nauczyciel postawi 

Ci ocenę wyższą.  

8. BRAK STROJU- BRAK AKTYWNOŚCI NA LEKCJI- uczeń ma prawo w ciągu seme-

stru zgłosić nauczycielowi 3 razy nieprzygotowanie do zajęć bez podania konkretnych powo-

dów. Taka sytuacja będzie odnotowana w dzienniku, ale nie będzie miała konsekwencji w 

postaci oceny. Każdy następny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną. 

9. ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

 WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE. 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:   

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz lek-

cji na basenie oraz jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  

Jest aktywny na lekcji. Rozwija własne uzdolnienia sportowe.  Wykazuje zdyscyplinowanie w 

czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego  przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w 

szatni).  Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba  o 

bezpieczeństwo własne i kolegów.  Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową.  

Wykonuje elementy nauczane zgodnie z programem nauczania na ocenę bardzo dobrą  i celu-

jącą. Posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie.  Reprezen-

tuje szkołę w Finale Wojewódzkim lub wielokrotnie w zawodach niższego szczebla.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   
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Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz lek-

cji na basenie  oraz jest zawsze przygotowany do lekcji(posiada wymagany strój sportowy).  

Jest aktywny na lekcji. Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania 

fizycznego przed i po ich zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).  Dokładnie wykonuje ćwi-

czenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.  

Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową .  Wykonuje elementy nauczane 

zgodnie z programem nauczania na ocenę dobrą i bardzo dobrą.  Uczeń robi systematyczne 

postępy. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest 

zawsze przygotowany do lekcji (posiada wymagany strój sportowy).  Jest aktywny na lekcji. 

Wykazuje zdyscyplinowanie w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego  przed i po ich 

zakończeniu (dotyczy pobytu w szatni).  Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową . Wy-

konuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.  Uczeń robi systema-

tyczne postępy na miarę swoich możliwości.  Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i 

klasy. 

 Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania  fizycznego oraz 

nie zawsze jest przygotowany do lekcji (często nie posiada wymaganego stroju sportowego).  

Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z dyscypliną.  Poprawnie wykonuje elementy na-

uczane na ocenę dobrą i dostateczną. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

Często z własnej winy opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz  często 

nie jest przygotowany do lekcji (nie posiada wymaganego stroju sportowego).  Jest mało ak-

tywny, nie zdyscyplinowany, ma nieobecności nie usprawiedliwione oraz  lekceważący sto-

sunek do zajęć.  Słabo wykonuje nauczane elementy (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). 

Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed i po ich zakończeniu, nie dba o 

bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez 

nauczyciela. 

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

Bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest  przygotowa-

ny do lekcji.  Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.  

Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć oraz przed  i po ich zakończeniu, 

nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych 

przez nauczyciela. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który mimo starań nauczyciela, nie 

wykazuje chęci zmiany niekorzystnego stanu, chociaż ogólna sprawność pozwala mu otrzy-

mać ocenę pozytywną.  

 

Ocena klasyfikacyjna ( śródroczna i końcoworoczna ) nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych, w tym celu ustala się „ wagę” poszczególnych ocen : 

 Zadania kontrolno-oceniające - 1 

Aktywność – 10 

 Brak stroju – 10 

Udział w zawodach – 10 
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RELIGIA 

 

KLASA IV  

I. MODLITWY  

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne:  

- III zawarte w książeczce nabożeństwa  

 

  

II. WIADOMOŚCI  

1. Wyjaśni, czym jest rok liturgiczny i opisze najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego.  

2. Zna religijne znaczenie życia, nauczania i działalności Jezusa.  

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu i wielkiego postu.  

4. Wyjaśni symbole i znaczenie liturgii Triduum Paschalnego.  

5. Zna księgi Starego i Nowego Testamentu.  

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła.  

7. Uczestniczy we Mszy św.  

8. Zna zwyczaje wigilijne.  

Ocena niedostateczna  

Uczeń:  

 

 zeszytu ćwiczeń lub dość często go nie przynosi  

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca  

Uczeń:  

zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela  

 

 

o-

szczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii zbawie-

nia,  

Ocena dostateczna  

Uczeń:  

 

a-

uczyciela  

poradyczne braki notatek, zadań  

 

a-

nia poszczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., ze znajomością historii 

zbawienia  

Ocena dobra  
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Uczeń:  

 

 

 

 

 

o-

szczególnych fragmentów Pisma Św., pracą z Pismem Św., znajomością historii zbawienia  

Ocena bardzo dobra  

Uczeń:  

nauczyciela  

 

tywnie uczestniczy w zajęciach  

 

 

 

ametrów biblijnych, wyszukiwania poszcze-

gólnych fragmentów Pisma Św., pracy z Pismem Św., ze znajomością historii zbawienia  

Ocena celująca  

Uczeń:  

 

cyjne, np. montaże sceniczne, pomoce katechetyczne, kon-

kursy, występy- jasełka, udział w przygotowaniach liturgii słowa (niedzielna msza św., nabo-

żeństwa) 

- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń  

jak zachęcić innych do Pisma Św. 

 

 

KLASA V 

I. MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

- IV zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 

 

II. WIADOMOŚCI 

1. Wyjaśni, czym są obietnice mesjańskie. 

2. Wyjaśni rolę Ewangelii w życiu każdego człowieka. 

3. Wyjaśni sens przeżywania czasu adwentu. 

4. Opisze postać Jana Chrzciciela. 

5. Zna naukę o Królestwie Bożym. 

6. Wyjaśni, dlaczego sakramenty św. są skarbem Kościoła. 

7. Dobrze zna rok liturgiczny. 

8. Wyjaśni rolę modlitwy w życiu człowieka.(wzór Jezusa) 
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Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

zajęciach 

 

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 potrafi stosować wiedzy zdobytej na zajęciach, nawet przy pomocy nauczyciela 

 

 

nabożeństw  wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskie-

go programu Jezusa 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 

a-

uczyciela 

 

 

a-

rodzenia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, 

mesjańskiego programu Jezusa 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 

a wszystkie notatki i prace domowe 

 

 

 

cji Bożego Narodze-

nia, nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjań-

skiego programu Jezusa 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

nauczyciela 

 

 

 

 

nego 

nabożeństw wielkopostnych, liturgii Niedzieli Palmowej, Triduum Paschalnego, mesjańskie-

go programu Jezusa 

Ocena celująca 

Uczeń: 
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dla celów teoretycznych i praktycznych 

n-

kursy, występy- jasełka, udział w przygotowaniach liturgii słowa(niedzielna msza św., nabo-

żeństwa) 

- etyczna, pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

a-

gadnienia: różańca, adwentu, przebiegu i tradycji Bożego Narodzenia, nabożeństw wielko-

postnych, liturgii Niedzieli Palmowej, 

Triduum Paschalnego, mesjańskiego programu Jezusa 

 

 

KLASA VI 

I.MODLITWY 

Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: 

-V zawarte w książeczce do nabożeństwa; 

 

Miłosierdzia Bożego, 

II. WIADOMOŚCI 

 

 

– świadków wiary, świętych. 

 

 

 

 

ania, jakie stawia ten sakrament wobec wierzą-

cych 

Ocena niedostateczna 

Uczeń: 

 

 

iot 

 

 

 

Ocena dopuszczająca 

Uczeń: 

 

 

ykazuje poprawny stosunek do katechezy 

y-

cia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, 

roli kultu Maryi w Polsce i na 

świecie 

Ocena dostateczna 

Uczeń: 

 

a-

uczyciela 
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ezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem 

Polsce, życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w 

Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na świecie 

Ocena dobra 

Uczeń: 

 

 

ystematycznie uczestniczy w zajęciach 

 

 

życia św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, 

roli kultu Maryi w Polsce i na 

świecie 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń: 

nauczyciela 

 

 

 

 

 

ła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, życia 

św. Piotra i Pawła, męczeńskich świadectw wiary, działalności Ducha Św. w Kościele, roli 

kultu Maryi w Polsce i na 

świecie 

Ocena celująca 

Uczeń: 

praktycznych 

n-

kursy, występy- jasełka, udział w przygotowaniach liturgii słowa (niedzielna msza św., nabo-

żeństwa) 

- etyczna, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do 

przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń 

kościoła parafialnego, chrześcijaństwa w Polsce, znajomość życia św. Piotra i Pawła, męczeń-

skie świadectwa wiary, działalność Ducha Św. w Kościele, roli kultu Maryi w Polsce i na 

świecie. 

 


