
Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV 

wraz z dostosowaniem dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

Dostosowanie wymagań: 

• dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści 

nauczania, 

• nie polega na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań 

wobec uczniów z normą intelektualną, 

• nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualne realizowanie ich na 

poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych, 

          nie prowadzi do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy    

i umiejętności daje szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu 

edukacyjnego 

 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno-

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję, zastosowane zostaną zasady 

wzmocnienia poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i 

doceniania małych sukcesów. 

Rodzaje dysfunkcji  

  

- dyskalkulia - oceniany tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Dostosowanie 

wymagań będzie dotyczyło tylko formy sprawdzania wiedzy poprzez koncentrację na 

prześledzeniu toku rozumowania zadania. 

- dysgrafia - dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy a nie treści. 

Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej, takie same jak dla innych uczniów. 

Nie oceniamy czytelności ich rysunków a jedynie ich poprawność 

- dysleksja - dostosowanie wymagań w formie prostych i krótkich poleceń, czytanie polecenia 

na głos, objaśnienie dłuższych poleceń  

- inne rodzaje dysfunkcji zgodnie ze wskazaniami poradni 



- uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej, obniżenie wymagań, które 

obejmują wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Prace odbywają 

się przy pomocy nauczyciela, obejmują m.in. niewielkie partie materiału o mniejszym stopniu 

trudności, polecenia są podawane w prostej formie, unikanie trudnych pojęć, wolniejsze 

tempo pracy, odrębne instruowanie ucznia, zadawanie do domu tyle ile jest w stanie zrobić 

samodzielnie. 

 

 

Lp. 

 

PROBLEM 

 

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA 

 

1. Uczeń nie potrafi wskazać 

na mapie ściennej obiektów 

odnalezionych w atlasie 

(zmiana płaszczyzny 

przeniesienia). 

• nie pytać ucznia przy mapie tylko przy atlasie, 

najlepiej na siedząco 

• umożliwić podczas lekcji dojście do mapy 

uczniom z dalszych ławek 

 

2. Kłopoty z czytaniem 

długiego tekstu. 

• angażujemy różne zmysły w odbiorze 

wiadomości, gestykulując, pokazując kształty, 

• wyróżnianie innym kolorem (inną czcionką) 

definicji i ważnych informacji do 

zapamiętania 

• skracać polecenia 

• jeśli to możliwe zastępować opis filmem lub 

prezentacją multimedialną 

 

3. Trudności w rozumieniu 

dłuższych wypowiedzi 

słownych i poleceń 

nauczyciela. 

• stosujemy naprzemienną aktywność /praca 

nauczyciela, praca ucznia – ćwiczenia w 

pisaniu, słuchaniu, pokaz / 

• wykorzystywanie zabawnych skojarzeń 

(podczas prezentacji materiału oraz robienia 

notatek) 

• notatka dwu – trzy zdaniowa 

 

4. Uczeń myli podobne znaki 

(np. źle odczytuje mapę). 

• dać więcej czasu 

• wykonać z uczniem ćwiczenia w 

samodzielnym rysowaniu znaków 

topograficznych 

• przypominać o sprawdzaniu poprawności 

odpowiedzi 

 

5. Trudności w posługiwaniu 

się mapą i skalą.  

 

• zaczynamy od prostych przykładów np. 

rysunku ławki, zeszytu 

• wykorzystać mapę topograficzną najbliższej 

okolicy 

 



6. Trudności z czytaniem 

legend na mapie.  

 

• zabawa w skojarzenia (znak – opis naturalny) 

7. Zaburzona orientacja na 

mapie i w terenie. 

 

• zabawa w terenie z wykorzystaniem planu 

8. Trudności z 

rozpoznawaniem i 

wskazywaniem kierunków 

stron świata. 

• stosowanie wierszyków, które ułatwiają 

zapamiętywanie treści np. Na Ekranie Siedzi 

Wrona 

• zaszyfrowane obrazki 

• zabawa z kierunkami 

 

 

 

9. Trudności z 

zapamiętywaniem 

terminologii. 

• wprowadzać w nauczaniu metody aktywne, 

angażujące jak najwięcej zmysłów (ruch, 

dotyk, wzrok, słuch), używać wielu pomocy 

dydaktycznych, urozmaicać proces nauczania 

• w czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie 

wspomagać, dawać więcej czasu na 

przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, 

terminów, dyskretnie naprowadzać 

 

10. Trudności z rysowaniem 

profilu hipsometrycznego. 

• wykonać z uczniami model wzniesienia z 

plasteliny z zaznaczeniem poziomic i 

przeniesieniem ich na płaszczyznę 

 

11. Kłopoty z uczeniem 

pamięciowym, np. 

wymienianie po kolei planet 

Układu Słonecznego. 

• uczyć metodą skojarzeń (np. Moja Wiecznie 

Zapracowana Mama Jutro Sama Usmaży 

Naleśniki- Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, 

Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) 

 

12. Kłopoty z określaniem 

położenia geograficznego. 

• krojenie jabłek 

• rysowanie na globusach indukcyjnych 

 

13. Trudności z 

zapamiętywaniem dat, 

wydarzeń według 

chronologii i 

sekwencyjności. 

 

• zapamiętać np. wysokość szczytów jak numer 

telefonu 

14. Nieczytelne pismo. • dać uczniowi więcej czasu  na pisanie, 

zezwolić na odrabianie części prac domowych 

na komputerze 



 

15. Trudności z koncentracją na 

lekcji. 

• uczeń nie powinien siedzieć w ostatnich 

ławkach 

• urozmaicać zajęcia poprzez stosowanie metod 

aktywizujących 

• stale obserwować ucznia i w razie potrzeby 

pobudzać do działania 
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Niskie poczucie własnej 

wartości spowodowane 

częstymi niepowodzeniami. 

 

 

 

• stwarzać sytuacje, w których uczeń ma okazję 

otrzymania wzmocnienia (unikać tworzenia 

niezdrowych przywilejów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymagania na ocenę  

dopuszczającą  dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

Dział  1 

poznawanie  

przyrody 

    

• wymienia źródła 
wiedzy 
o przyrodzie; 

• wymienia zmysły 
potrzebne 
do poznawania 
przyrody; 

• podaje przykłady 
obiektów, które 
można 
obserwować 
przez lupę. 

• podaje przykłady 
pytań, na które 
można uzyskać 
odpowiedź, 
przeprowadzając 
doświadczenie 
przyrodnicze 

 

• określa, co to jest 
przyroda; 

• podaje po dwa 
przykłady obserwacji 
przyrodniczych, 
w których wykorzystuje 
się lornetkę. 

• wymienia zasady, 
których należy 
przestrzegać, 
prowadząc 
doświadczenie. 

• podaje 
przykłady 
obiektów, 
organizmów, 
które można 
obserwować 
przez 
mikroskop; 

• wyjaśnia, 
do czego jest 
potrzebna 
mapa, kompas 
i taśma 
miernicza. 

 

• wymienia 
punkty, które 
zawiera karta 
doświadczenia 

• wyjaśnia, 
co to są narządy 
zmysłów i jaka 
jest ich rola 
w poznawaniu 
przyrody. 

• podaje różnice 
między próbą 
badawczą 
a kontrolną 
w doświadczeniu 

 

 

 

• uzasadnia, 
dlaczego 
w doświadczeniu 
jest potrzebna 
próba kontrolna. 

• wyjaśnia, 
jakie 
są źródła 
wiedzy 
o przyrodzie. 

 



 

dopuszczającą  dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

• wymienia daty 
rozpoczynające 
kalendarzowe 
pory roku; 

• wyjaśnia 
znaczenie 
pojęć: 
równonoc 
i przesilenie. 
Dział  

 

 

 

 

 

 

• opisuje ilustracje 
pokazujące drogę 
Słońca nad 
widnokręgiem 
w zależności od pór 
roku. 

• rozpoznaje 
i wskazuje 
rysunki 
przedstawiając
e drogę Słońca 
w dniach 
rozpoczynający
ch pory roku; 

• wyjaśnia 
zależność 
miedzy 
wysokością 
Słońca nad 
widnokręgiem 
a długością 
cienia 
w różnych 
porach roku. 

• samodzielnie 
wykonuje rysunki 
przedstawiające 
drogę Słońca nad 
widnokręgiem 
w dniach 
rozpoczęcia pór 
roku. 

• wyjaśnia 
przyczyny 
występowania 
różnic 
w długości 
drogi Słońca 
nad 
widnokręgiem, 
w zależności 
od pory roku. 

 

DZIAŁ 2 

 Orientacja w 
terenie i 
pogoda 

    

• wyjaśnia, 
co to jest plan; 

• podaje 
przykłady 
zastosowania 
planów. 

 

 

 

• rysuje proste plany 
małych przedmiotów 
w zeszycie, np. 
pudełka od zapałek; 

• wyjaśnia, dlaczego nie 
można narysować 
planu klasy bez 
zmniejszenia jej 
wymiarów. 

• rysuje obiekty 
w podanych 
dowolnych 
zmniejszeniach, 
np. plan klasy, 
pokoju, ławki 
szkolnej. 

• szacuje 
na podstawie 
pomiarów sali 
lekcyjnej, ile razy 
należy zmniejszyć 
długość i szerokość 
sali, aby jej plan 
zmieścił się 
na kartce. 

 

 

• wyciąga 
wnioski 
dotyczące 
zależności 
między 
zastosowanym 
pomniejszenie
m obiektu 
a wielkością 
tego obiektu 
na planie. 



•przyporządkowu
je składniki 
pogody 
do urządzeń 
pomiarowych. 

• wymienia jednostki 
pomiaru składników 
pogody. 

 

• odczytuje 
wartości 
składników 
pogody 
z urządzeń 
pomiarowych. 

• na podstawie 
wartości 
poszczególnych 
składników pogody 
opisuje warunki 
pogodowe. 

• przewiduje 
wartości 
składników 
pogody 
w zależności 
od sytuacji 
opisanych 
przez 
nauczyciela. 

• przedstawia 
składniki 
pogody za 
pomocą 
symboli 
graficznych. 

• odczytuje składniki 
pogody z mapy 
pogody. 

• określa pogodę 
na podstawie 
mapy pogody 
wybranej części 
kraju. 

• rozróżnia pory 
roku na podstawie 
wybranych map 
pogody. 

• przedstawia 
mapę pogody 
na podstawie 
prognozy 
słownej. 

• wymienia 
niebezpieczeńst
wa związane 
z pogodą. 

 

 

• opisuje, jak należy 
zachować się podczas 
burzy. 

• opisuje, jak 
należy 
zachować się 
podczas 
wichury, ulewy 
i śnieżycy. 

 

• opisuje zjawisko 
tęczy. 

• opisuje zasadę 
działania 
piorunochronu
. 

Dział 3.  

Ja i moje 

ciało 

    

• podaje 
przykłady 
narządów 
w organizmie 
człowieka oraz 
ich funkcje. 

 

• wskazuje, 
że podstawowym 
elementem 
budującym organizm 
jest komórka; 

• wymienia główne 
układy narządów 
organizmu człowieka. 

• omawia funkcje 
układów 
narządów 
w organizmie 
człowieka. 

 

• rozpoznaje 
położenie układów 
i narządów 
na rycinach 
anatomicznych. 

• opisuje 
hierarchicznoś
ć struktury 
organizmu. 

 



• wymienia 
funkcje 
szkieletu; 

• wskazuje 
na planszy 
podstawowe 
części szkieletu; 

• określa rolę 
układu 
mięśniowego 
w organizmie. 

• wskazuje dwa 
przeciwstawnie 
działające mięśnie, np. 
zginacz i prostownik 
przedramienia; 

• wskazuje na modelu 
szkieletu człowieka 
rodzaje połączeń 
kości. 

• wymienia 
elementy 
składowe 
szkieletu 
człowieka; 

• wskazuje 
główne mięśnie 
organizmu 
człowieka. 

• wyjaśnia, dlaczego 
mięśnie muszą 
pracować parami. 

• omawia 
budowę 
i funkcjonowa
nie stawu. 

• omawia rolę 
układu 
pokarmowego. 

 

• wskazuje 
na schematach 
budowy układu 
pokarmowego 
tworzące go narządy 
i podaje ich nazwy. 

• opisuje ogólnie 
przebieg 
procesów 
zachodzących 
w przewodzie 
pokarmowym 
człowieka. 

• wymienia rodzaje 
zębów człowieka 
i podaje ich 
funkcje. 

 

• opisuje rolę 
ślinianek, 
wątroby 
i trzustki. 

 

• wymienia 
główne funkcje 
krwi. 

 

• omawia rolę serca. 

 

• opisuje rodzaje 
naczyń 
krwionośnych. 

 

• na podstawie 
ryciny omawia 
budowę serca. 

 

• wyjaśnia, 
dlaczego 
krążenie krwi 
jest 
warunkiem 
życia 
człowieka. 

• wskazuje 
na planszy 
układ nerwowy; 

• nazywa 
podstawowe 
elementy 
układu 
nerwowego. 

• omawia rolę układu 
nerwowego 
w funkcjonowaniu 
organizmu. 

• omawia części 
układu 
nerwowego. 

• wymienia funkcje, 
jakie pełnią mózg i 
móżdżek. 

• uzasadnia, 
dlaczego układ 
nerwowy 
odgrywa 
kluczową rolę 
w organizmie. 

• wskazuje 
różnice 
w budowie 
komórki jajowej 
i plemnika, 

• podaje nazwy 
poszczególnych 
elementów 
budowy układu 
rozrodczego 
kobiety i układu 
rozrodczego 

• określa rolę układu 
rozrodczego kobiety 
i układu rozrodczego 
mężczyzny. 

• wskazuje 
na planszy 
rozmieszczenie 
narządów 
rozrodczych 
kobiety 
i mężczyzny. 

• określa rolę 
poszczególnych 
narządów 
w układzie 
rozrodczym 
męskim i układzie 
rozrodczym 
żeńskim. 

• uzasadnia 
przystosowani
e budowy 
układu 
rozrodczego 
męskiego 
i układu 
rozrodczego że
ńskiego 
do pełnionych 
funkcji. 



mężczyzny. 

• opisuje zmiany 
zachodzące 
w organizmach 
dziewcząt 
i chłopców 
w okresie 
dojrzewania. 

• wyjaśnia, na czym 
polega dojrzewanie 
dziewcząt i chłopców. 

 

• wskazuje 
czynniki 
wpływające 
pozytywnie 
i negatywnie 
na rozwój 
organizmu 
w okresie 
dojrzewania. 

• charakteryzuje 
etap dojrzewania. 

• wyjaśnia, 
co to znaczy, 
że na dojrzewa
nie mają 
wpływ 
hormony. 

• wymienia 
zmysły 
człowieka 
i wskazuje je 
na własnym 
organizmie; 

• podaje 
podstawowe 
zasady dbania 
o słuch i wzrok. 

 

• opisuje rolę 
poszczególnych 
zmysłów w odbieraniu 
wrażeń ze środowiska 
zewnętrznego; 

• uzasadnia, dlaczego 
nie należy słuchać 
zbyt głośnej muzyki 
oraz korzystać zbyt 
długo z telefonów 
komórkowych. 

• wyjaśnia, 
co to znaczy, 
że zmysły 
ulegają 
adaptacji; 

• podaje 
przykłady 
świadczące 
o ochronnym 
działaniu 
zmysłów dla 
organizmu. 

• uzasadnia, 
że zmysły chronią 
organizm przed 
niebezpiecznymi 
czynnikami 
zewnętrznymi. 

• opisuje rolę 
mózgu 
w odbieraniu 
wrażeń 
ze środowiska 
zewnętrznego 
przez narządy 
zmysłów. 

• podaje zasady 
pielęgnacji 
skóry, włosów, 
zębów 
i paznokci. 

 

 

 

• omawia znaczenie 
czystości odzieży, 
obuwia, bielizny 
i otoczenia dla 
utrzymania zdrowia; 

• podaje przykłady 
ubioru 
dostosowanego 
do pory roku i rodzaju 
pracy. 

• wymienia 
substancje 
wydalane 
i wydzielane 
przez skórę. 

• opisuje 
poprawne 
zasady mycia 
zębów. 

• wyjaśnia, dlaczego 
przestrzeganie 
higieny osobistej 
jest obowiązkiem 
każdego człowieka. 

• proponuje 
i przeprowadz
a 
doświadczenie 
przedstawiając
e niszczenie 
szkliwa 
nazębnego. 

 

Dział 4.  

Ja i moje 
otoczenie 

    

• wymienia trzy 
podstawowe 
grupy ciał 
stałych 
w zależności 

• wymienia trzy stany 
skupienia substancji. 

• opisuje trzy 
stany skupienia 
substancji 
w zależności 
od ułożenia 

• uzasadnia, 
dlaczego 
przykładowe ciało 
zostało wykonane 

• opisuje 
właściwości 
ciała 
w zależności 
od rodzaju 



od ich 
właściwości 
fizycznych. 

drobin oraz 
możliwości ich 
przemieszczania 
się. 

z danej substancji. substancji, 
z jakiej zostało 
wykonane. 

• odróżnia środki 
szkodliwe 
po oznaczeniac
h 
na opakowaniu 
lub etykiecie. 

• na podstawie 
instrukcji omawia 
sposób posługiwania 
się środkami czystości. 

• uzasadnia 
celowość 
umieszczania 
symboli 
ostrzegawczych 
na produktach 
szkodliwych. 

• interpretuje 
szkodliwość 
produktu 
oznaczonego 
kilkoma 
piktogramami 
ostrzegawczymi. 

• określa 
szkodliwe dla 
zdrowia skutki 
działania 
preparatów 
drażniących, 
żrących, 
wybuchowych 
i toksycznych. 

• wskazuje 
sposoby 
postępowania 
podczas 
opatrywania 
otarcia lub 
skaleczenia; 

• opisuje sposoby 
zabezpieczania 
ciała przed 
skutkami 
nadmiernego 
promieniowani
a słonecznego. 

• podaje przyczyny 
uszkodzeń skóry; 

• opisuje objawy 
złamania kości. 

• podaje zasady 
właściwego 
postępowania 
w wypadku 
pogryzienia 
przez zwierzę. 

• podaje różnice 
między 
zwichnięciem 
a złamaniem; 

• wyjaśnia, dlaczego 
nie należy opalać 
się bez właściwego 
zabezpieczenia 
skóry. 

• wymienia 
rodzaje 
uszkodzeń 
ciała i opisuje 
sposoby 
udzielania 
pierwszej 
pomocy. 

• wyjaśnia, 
co to są chorob
y zakaźne; 

• opisuje 
podstawowe 
sposoby 
zapobiegania 
chorobom 
zakaźnym. 

• uzasadnia konieczność 
zasięgnięcia porady 
lekarskiej 
w przypadku 
zachorowania 
na chorobę zakaźną; 

• podaje przykłady 
chorób zakaźnych 
człowieka i dróg 
zakażenia się nimi. 

• wskazuje 
przykłady 
chorób 
bakteryjnych 
i wirusowych; 

• uzasadnia 
celowość 
wykonywania 
szczepień 
ochronnych. 

• opisuje objawy 
wybranych chorób 
zakaźnych. 

• omawia 
ogólnie zasadę 
działania 
szczepionki. 

• wymienia 
typowe objawy 
alergii; 

• opisuje 
zachowania 
chroniące 
człowieka przed 
zakażeniem się 

• podaje przykłady 
zwierząt jadowitych. 

• podaje 
przykłady roślin 
mogących 
wywołać 
alergię u ludzi. 

• wyjaśnia, dlaczego 
w kontaktach 
ze zwierzętami 
należy zachować 
szczególną 
ostrożność. 

• wyjaśnia, 
co oznaczają 
pojęcia: 
alergia, 
alergolog. 



grzybicą. 

• wskazuje 
sposoby 
odmawiania 
propozycjom 
picia alkoholu, 
palenia tytoniu 
i zażywania 
narkotyków. 

• wymienia sytuacje, 
w których należy 
powiedzieć nie; 

• wyjaśnia, co to jest 
uzależnienie. 

• podaje 
przykłady 
zachowań 
asertywnych 
wobec presji 
otoczenia; 

• wyjaśnia, 
dlaczego 
znajomości 
zawarte przez 
internet mogą 
być 
niebezpieczne. 

• opisuje skutki 
działania nikotyny 
na organizm 
człowieka. 

• uzasadnia 
konieczność 
zachowania 
postawy 
antyalkoholow
ej 
i antynikotyno
wej. 

• wymienia 
podstawowe 
zasady 
zdrowego stylu 
życia; 

• podaje 
przykłady 
potraw, których 
powinna się 
wystrzegać 
osoba 
prowadząca 
zdrowy styl 
życia; 

• wymienia 
czynniki mające 
szkodliwy 
wpływ 
na organizm 
człowieka. 

• opisuje zasady 
zdrowego stylu życia; 

• wyjaśnia, dlaczego 
należy zachować 
postawę asertywną 
w sytuacji bycia 
namawianym 
do zapalenia 
papierosa, wypicia 
alkoholu lub 
spróbowania 
narkotyków. 

• uzasadnia 
stwierdzenie: 
Ruch 
i umiejętność 
odpoczynku 
są bardzo 
ważne dla 
organizmu. 

• wyjaśnia, dlaczego 
bycie życzliwym 
dla innych ma 
wpływ na zdrowie 
człowieka; 

• uzasadnia 
stwierdzenie: 
Zdrowie w dużej 
mierze zależy 
od nas samych. 

• wyjaśnia, jak 
rozumie 
stwierdzenie: 
Wytyczaj sobie 
realistyczne 
cele życiowe 
i wytrwale dąż 
do ich 
osiągnięcia. 

 

Dział 5. 
Środowisko 
przyrodnicze 
najbliższej 
okolicy 

    

• podaje 
przykłady 
elementów 
przyrody 

• wyjaśnia, 
co to są skały 
i minerały; 

• rozpoznaje 
w krajobrazie 
elementy 
przyrody 

• podaje przykłady 
gospodarczego 
wykorzystania 
surowców 

• opisuje 
pochodzenie 
skał; 



ożywionej 
i nieożywionej; 

• wymienia 
rodzaje skał 
(lite, luźne 
i zwięzłe). 

 

• odróżnia skały lite 
od pozostałych, 
rozpoznaje granity 
i piaskowce. 

ożywionej 
i nieożywionej; 

• charakteryzuje 
różne rodzaje 
skał 
i rozpoznaje je; 

• wyjaśnia, 
co to są surowc
e mineralne, 
podaje ich 
podział. 

mineralnych; 

• podaje przykłady 
surowców 
jubilerskich. 

• wyjaśnia 
powstawanie 
skał 
osadowych; 

• dokumentuje 
skały 
w najbliższej 
okolicy 
(fotografuje, 
opisuje, 
wyjaśnia 
różnice między 
nimi). 

• wymienia formy 
ukształtowania 
terenu; 

• wskazuje, które 
z form 
są wklęsłe, 
a które wypukłe 
(na fotografiach
, modelach lub 
w terenie). 

• rozpoznaje 
na ilustracjach 
i nazywa poszczególne 
formy ukształtowania 
terenu. 

• wskazuje 
i nazywa 
elementy 
pagórka; 

• rozpoznaje 
zbocza łagodne 
i strome; 

• wskazuje 
na modelu 
i nazywa 
elementy 
doliny rzecznej. 

• rozpoznaje 
i nazywa elementy 
doliny rzecznej 
w terenie. 

• charakteryzuje 
poszczególne 
formy 
ukształtowania 
terenu; 

• rozpoznaje 
w terenie 
formy terenu 
i wykonuje ich 
dokumentację 
fotograficzną. 

• wymienia 
najważniejsze 
cechy 
środowisk 
lądowych. 

• podaje przykłady 
sposobów 
przetrwania zimy 
przez rośliny 
i zwierzęta. 

• podaje 
przykłady 
przystosowań 
roślin 
do warunków 
suchych 
i wilgotnych. 

• podaje przykłady 
roślin 
światłolubnych 
i cieniolubnych. 

• wykazuje 
związek 
budowy 
zwierząt 
z przystosowa
niem do życia 
na różnych 
podłożach. 

• rozpoznaje 
pospolite 
drzewa, krzewy 
i rośliny zielne 
występujące 
w najbliższej 
okolicy; 

• rozpoznaje 
pospolite 
zwierzęta 
występujące 
w najbliższej 
okolicy. 

• wskazuje różnice 
między drzewem 
iglastym a drzewem 
liściastym; 

• wyjaśnia, czym różni 
się drzewo od krzewu 
i rośliny zielnej; 

• wskazuje pień 
i koronę drzewa. 

• podaje 
przykłady bylin 
występujących 
w najbliższej 
okolicy. 

• podaje, które 
rośliny są 
nazywane bylinami
. 

• podaje różnice 
między 
roślinami 
jednorocznymi
, dwuletnimi 
i wieloletnimi. 



• wyjaśnia, 
co to jest las; 

• wymienia 
funkcje lasu; 

• podaje 
podstawowe 
zasady 
zachowania się 
w lesie. 

• omawia znaczenie 
tablic informacyjnych 
umieszczanych przy 
wejściu do lasu. 

• wyjaśnia 
różnice między 
lasem 
liściastym, 
iglastym 
i mieszanym. 

• wyjaśnia znaczenie 
pojęć: buczyna, 
bór, las mieszany. 

• prezentuje 
samodzielnie 
opracowany 
regulamin 
zachowania się 
w lesie. 

• wymienia 
warstwy 
roślinności 
w lesie; 

• podaje 
przykłady 
grzybów 
jadalnych, 
niejadalnych 
i trujących. 

• podaje przykłady 
roślin tworzących 
poszczególne warstwy 
lasu. 

• opisuje 
temperaturę 
powietrza, 
wilgotność 
i nasłonecznieni
e występujące 
w poszczególny
ch warstwach 
lasu; 

• opisuje, jak 
można 
poznawać las 
za pomocą 
różnych 
zmysłów. 

• wyjaśnia, dlaczego 
rośliny runa 
leśnego kwitną 
wczesną wiosną; 

• wyjaśnia znaczenie 
ściółki leśnej dla 
życia w lesie. 

• omawia 
przystosowani
a roślin 
w poszczególn
ych warstwach 
lasu 
do panujących 
tam 
warunków. 

• rozróżnia 
cudzożywny 
i samożywny 
sposób 
odżywiania się 
organizmów. 

• podaje przykłady 
znaczenia roślin 
w przyrodzie i życiu 
człowieka. 

• uzasadnia, 
że człowiek jest 
organizmem 
cudzożywnym. 

• uzasadnia, 
że rośliny 
to organizmy 
samożywne. 

• opisuje 
ogólnie proces 
fotosyntezy. 

• na wybranych 
przykładach 
przedstawia 
przystosowania 
zwierząt 
roślinożernych 
i mięsożernych 
do zdobywania 
pokarmu. 

• wykazuje 
różnorodność 
sposobów polowania 
zwierząt 
mięsożernych. 

• uzasadnia, 
że budowa 
roślin stanowi 
przystosowanie 
do samożywne
go odżywiania 
się. 

• podaje przykłady 
przystosowań 
zwierząt 
do odżywiania się 
pokarmem 
płynnym. 

• wykazuje 
związek 
między 
budową 
przewodu 
pokarmowego 
roślinożerców 
a spożywanym 
przez nich 
pokarmem. 

• podaje 
przykłady 
wykorzystywani
a łąk przez 
człowieka. 

• rozpoznaje typowe 
rośliny łąkowe. 

• rozpoznaje 
zwierzęta 
żyjące na łące. 

• rozróżnia rośliny 
jednoroczne 
i byliny. 

• rozróżnia łąki 
naturalne 
i stworzone 
przez 
człowieka. 



• wymienia 
produkty 
otrzymywane 
z poszczególnyc
h zbóż; 

• wymienia 
produkty 
otrzymywane 
z ziemniaków 
i buraków 
cukrowych. 

• rozpoznaje zboża 
uprawiane w Polsce; 

• nazywa rośliny oleiste; 

• podaje przykłady 
roślin warzywnych. 

• określa cel 
tworzenia pól 
uprawnych; 

• opisuje 
zastosowanie 
i wykorzystanie 
różnych 
rodzajów 
i różnych części 
roślin. 

• wskazuje różnice 
miedzy polem 
uprawnym a łąką; 

• opisuje 
wykorzystanie 
i zastosowanie 
roślin 
włóknodajnych. 

• wyjaśnia, 
co to są rośliny 
zbożowe, 
okopowe, 
oleiste. 

• wymienia wody 
występujące 
w najbliższej 
okolicy; 

• podaje 
przykłady wód 
płynących 
i stojących. 

• podaje przykłady 
zbiorników sztucznych 
i naturalnych; 

• omawia 
wykorzystanie wód 
płynących i stojących. 

• wyjaśnia 
pojęcia: bagno, 
staw, jezioro; 

• wyjaśnia, 
co to jest 
źródło i ujście 
rzeki; 

• opisuje rzekę 
w najbliższej 
okolicy. 

 

• rozpoznaje 
w terenie wody 
powierzchniowe 
w najbliższej 
okolicy i podaje ich 
nazwy; 

• wyjaśnia, co to jest 
nurt rzeki; 

• opisuje naturalne 
i sztuczne zbiorniki 
wodne 
i rozpoznaje je 
w terenie. 

• charakteryzuje 
wpływ różnych 
czynników 
na wody 
powierzchnio
we; 

• opisuje skutki 
powodzi; 

• opisuje 
działalność 
rzeki (żłobienie 
koryta, 
podmywanie 
brzegów, 
transport 
piasku i inne). 

• wymienia 
korzyści, jakie 
daje 
organizmom 
środowisko 
wodne. 

• wskazuje 
najważniejsze 
przystosowania ryb 
do życia w środowisku 
wodnym. 

• wykazuje 
różnice 
w warunkach 
życia w wodzie 
i na lądzie. 

• opisuje ogólnie 
proces wymiany 
gazowej u ryby. 

• wyjaśnia 
zasadę 
działania 
pęcherza 
pławnego. 

• podaje 
przykłady ryb 
słodkowodnych 
występujących 
w Polsce. 

• podaje przykłady 
słodkowodnych 
zwierząt (innych niż 
ryby) żyjących 
w Polsce. 

• omawia strefy 
występowania 
roślin 
w jeziorze. 

• określa, czym jest 
plankton i jakie jest 
jego znaczenie. 

• na wybranych 
przykładach 
przedstawia 
przystosowani
a roślin 
do życia 
w wodzie. 

• opisuje 
dzisiejszy 
wygląd 
krajobrazu 
w mieście 

• opisuje, jak wyglądał 
krajobraz przed 
setkami lat 
(na podstawie ryciny) 
i czym zajmowali się 

• wyjaśnia, 
dlaczego 
krajobrazów 
naturalnych 
na Ziemi jest 

• podaje przykłady 
krajobrazów 
naturalnych 
i uzasadnia ich 
zakwalifikowanie 
do danego typu 

• podaje 
przykłady 
zmian 
krajobrazu 
na skutek 
gwałtownego 



i na wsi; 

• wymienia 
obiekty 
budowlane 
wykonane przez 
człowieka 
wpływające 
na krajobraz. 

ludzie; 

• omawia, jakie zmiany 
krajobrazu 
następowały w ciągu 
stuleci pod wpływem 
działalności człowieka. 

niewiele; 

• porównuje 
krajobraz 
miejski 
i wiejski; 

• opisuje 
krajobrazy 
zdewastowane 
przez 
człowieka, np. 
tereny kopalń 
odkrywkowych. 

krajobrazów; 

• wyjaśnia, dlaczego 
krajobraz rolniczy 
zalicza się 
do krajobrazów 
częściowo 
przekształconych. 

rozwoju 
przemysłu 
w XIX w.; 

• wyjaśnia, 
na czym 
polega 
rekultywacja 
krajobrazu. 

 

• wymienia 
składniki 
krajobrazu 
wiejskiego 
i miejskiego. 

• charakteryzuje 
krajobraz wiejski 
i miejski. 

• uzasadnia 
zależność 
krajobrazu 
rolniczego 
od pór roku. 

• porównuje 
krajobrazy rolnicze 
nizinne i górskie; 

• porównuje 
krajobrazy dużego 
i małego miasta. 

• definiuje 
pojęcia: 
krajobraz 
rolniczy 
i krajobraz 
miejski. 

• podaje 
przykłady 
krajobrazów 
antropogeniczn
ych; 

• wymienia 
składniki 
krajobrazu 
antropogeniczn
ego 
w najbliższej 
okolicy. 

• opisuje elementy 
krajobrazu 
antropogenicznego 
w najbliższej okolicy. 

• opisuje 
wybrany typ 
krajobrazu 
antropogeniczn
ego. 

• uzasadnia 
przywracanie 
wartości 
użytkowych 
i przyrodniczych 
terenom 
zdegradowanym. 

• wyjaśnia 
różnice między 
pojęciami 
rewitalizacja 
i rekultywacja. 

• wymienia 
składniki 
krajobrazu 
najbliższej 
okolicy. 

• rozróżnia aktualne 
i dawne elementy 
krajobrazu najbliższej 
okolicy. 

• opisuje 
krajobraz 
najbliższej 
okolicy. 

• wyjaśnia 
pochodzenie 
nazwy swojej 
miejscowości. 

• prezentuje 
krajobraz 
okolicy 
na nośnikach 
cyfrowych. 

• wymienia formy 
ochrony 
przyrody 
w Polsce; 

• podaje przykład 
parku 
narodowego 
położonego 
najbliżej 
miejsca 

• charakteryzuje 
sposoby ochrony 
przyrody w Polsce, 

• wyjaśnia co oznacza 
skrót LOP. 

• podaje 
przykłady 
rezerwatów 
przyrody 
i pomników 
przyrody 
w Polsce; 

• wskazuje 
miejsca 
w najbliższej 

• opisuje zadania 
szkolnego koła Ligi 
Ochrony Przyrody. 

• uzasadnia, że 
ochrona 
przyrody ma 
w Polsce długą 
tradycję. 



zamieszkania 
i wskazuje go 
na mapie; 

• opisuje 
podstawowe 
zasady 
zachowania się 
na terenie 
parku 
narodowego; 

• podaje 
możliwości 
ochrony 
przyrody przez 
ucznia klasy 4. 

okolicy 
zasługujące 
na ochronę 
i uzasadnia 
swój wybór. 

 

 


