
str. 1 
 

Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa dla III klasy gimnazjum  

w Zespole Szkół im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

 

Opracowano w oparciu o program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum autorstwa Bogusławy Breikopf i Dariusz Czyżow.    Nauczyciel: Barbara Szymura  

Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący 

Uczeń nie spełnia 

wymagań na ocenę 

dopuszczającą 

 pomimo pomocy 

nauczyciela nie 

potrafi się 

wypowiedzieć 

 nie opanował 

wiedzy i 

umiejętności 

niezbędnych do 

dalszego 

kształcenia 

 nie potrafi 

wykonać 

prostego 

polecenia 

 wykazuje się 

brakiem 

systematyczności 

i chęci do nauki 

 nie interesuje się 

przedmiotem 

Uczeń potrafi: 

 wymienić naturalne zagrożenia 

podczas pokoju 

 wymienić zagrożenia związane z 

działalnością człowieka 

 poprawnie posługuje się 

terminem: pożar 

 wezwać telefonicznie pomoc do 

gaszenia pożaru 

 pokazać miejsca, gdzie znajduje 

się sprzęt gaśniczy w szkole 

 określić jakie substancje można 

gasić wodą, a jakie nie 

 opisać zagrożenia związane z 

powodzią 

 podać ogólny schemat zgłaszania 

wypadku 

 wskazać miejsce wykonywania 

masażu serca 

 poprawnie posługuje się 

terminem: krwotok, zatrucie 

 wymienić źródła zagrożeń 

urazami termicznymi 

  

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz potrafi: 

 scharakteryzować zagrożenia 

spowodowane przez siły natury 

 poprawnie posługuje się 

terminami: dziura ozonowa, 

efekt cieplarniany, kwaśne 

deszcze 

 wymienić przyczyny powstawania 

pożarów 

 rozpoznać znaki ewakuacyjne 

 opisać zagrożenia jakie stwarza 

woda 

 rozpoznaje sygnały alarmów 

 sprawdzić oddech 

 ułożyć poszkodowanego w pozycji 

bocznej bezpiecznej 

 podać ogólny schemat 

postępowania w omdleniu 

 wykonać prawidłowo  na fantomie 

masaż serca 

 podać warunki bezpieczeństwa 

ratownika w wypadkach 

porażenia prądem 

 wymienić najczęstsze przyczyny 

zatruć i rodzaje trucizn 

 opisać skutki oddziaływania 

niskiej i wysokiej temperatury 

na organizm ludzki 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dostateczną oraz potrafi: 

 uzasadnić zasady postępowania 

w rejonach klęsk żywiołowych 

 wymienić źródła zagrożeń 

ekologicznych w regionie 

 opisać środki oraz sprzęt 

gaśniczy 

 opisać, czym zajmuje się 

ochrona przeciwpożarowa 

 wskazać lokalne zagrożenia 

powodziowe 

 poprawnie posługuje się 

terminami: odkażanie, 

dezaktywacja, dezynfekcja, 

deratyzacja, dezynsekcja 

 wymienić poszczególne ogniwa 

łańcucha ratunkowego 

 ułożyć osobę w pozycji bocznej 

bezpiecznej i podać okoliczności 

takiego ułożenia 

 rozpoznać oznaki zatrzymania 

oddechu i krążenia 

 przedstawić objawy porażenia 

prądem i piorunem 

 wykonać opatrunek uciskowy 

 opisać ogólne zasady udzielania 

pomocy przy złamaniach 

 rozpoznać zatrucie na podstawie 

objawów i okoliczności 

 udzielić pomocy osobie 

poszkodowanej przy oparzeniu 

oraz odmrożeniu 

Uczeń  spełnia wymagania na 

ocenę dobrą oraz potrafi: 

 opisać skutki zagrożeń 

spowodowanych przez klęski 

żywiołowe 

 podać elementy trójkąta 

spalania 

 przedstawić sposoby 

ratowania ludzi i zwierząt z 

pożaru 

 wymienić czynności jakie 

należy podjąć po ustąpieniu 

powodzi  

 wyjaśnia zasady zachowania 

się po ogłoszeniu 

poszczególnych alarmów 

 wykonać najważniejsze 

czynności ratownicze do 

przyjazdu pogotowia 

 postępować wg schematu 

ratunkowego 

 udzielić pomocy osobie 

porażonej prądem 

 wymienić rodzaje krwotoków 

 udzielić pierwszej pomocy 

przy złamaniu, zwichnięciu, 

skręceniu 

 udzielić pomocy przy zatruciu 

Uczeń  spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz: 

 wykonuje zadania 

ponadprogramowe 

 bierze udział w 

szkolnych i 

międzyszkolnych 

konkursach 

wiedzy 

 wykazuje 

zainteresowanie 

przedmiotem 
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Kryteria oceniania z geografii dla I klasy gimnazjum  

w Zespole Szkół im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

 

Nauczyciel: Barbara Szymura 

 

niedostateczn

y 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI 

Uczeń nie 

spełnia 

wymagań na 

ocenę 

dopuszczając

ą 

Uczeń: 

 posługuje się legendą 

mapy 

 wskazuje na mapie 

kierunki główne i pośrednie 

 podaje wielkość 

powierzchni Polski 

 wskazuje na mapie 

granice Polski i wymienia 

państwa sąsiadujące 

 wskazuje na mapie 

miejsca wydobycia wybranych 

surowców energetycznych 

 wymienia surowce 

mineralne wydobywane we 

własnym regionie i podaje 

przykłady ich wykorzystania 

 wymienia nazwy i 

wskazuje na mapie położenie 

krain geograficznych 

 umiejscawia własny region 

w odpowiednim pasie 

ukształtowania powierzchni 

 podaje nazwę miesiąca o 

najmniejszej i największej 

temperaturze powietrza 

 wymienia termiczne pory 

roku 

 wskazuje na mapie Wisłę, 

Odrę i ich wybrane dopływy 

oraz największe jeziora 

 opisuje na podstawie 

mapy położenie Bałtyku 

 wymienia na podstawie 

Uczeń spełnia wymagania na 

ocenę dopuszczającą oraz: 

 wymienia nazwy państw 

sąsiadujących z Polską i ich 

stolice 

 porównuje na postawie 

diagramów powierzchnię Polski z 

powierzchnią innych państw 

Europy 

 rozpoznaje wybrane rodzaje 

skał 

 podaje przykłady 

gospodarczego wykorzystania 

skał 

 odczytuje na podstawie 

mapy wysokość najwyższych 

wzniesień w poszczególnych 

krainach 

 wymienia cechy klimatu 

umiarkowanego przejściowego 

 poprawnie posługuje się 

terminem: klimat umiarkowany 

przejściowy, termiczne pory 

roku 

 wskazuje na mapie rzeki 

główne 

 wskazuje na mapie położenie 

wybranych jezior w Polsce 

 wymienia wybrane cechy 

Morza Bałtyckiego (wielkość, 

głębokość, zasolenie, 

temperaturę wody) 

 wskazuje na mapie obszary 

występowania głównych typów 

Uczeń  spełnia wymagania na 

ocenę dostateczną oraz: 

 rozpoznaje wybrane rodzaje 

skał oraz wskazuje na mapie 

główne obszary ich występowania 

 pisuje warunki tworzenia się 

węgla kamiennego i wapieni  

 wskazuje na mapie 

maksymalne zasięgi zlodowaceń 

 wyróżnia główne cechy 

ukształtowania powierzchni 

Polski 

 uzasadnia dlaczego Polskę 

nazywamy krajem nizinnym 

 wymienia czynniki 

kształtujące klimat Polski 

 wskazuje na mapie obszar 

należący do zlewiska Morza 

Bałtyckiego 

 wymienia typy wybrzeża 

Morza Bałtyckiego 

 charakteryzuje gleby 

własnego regionu 

 określa korzystając z mapy 

położenie wybranych 

województw i ich stolic 

 opisuje korzystając z 

danych statystycznych zmiany 

liczby ludności w Polsce po 1945 

roku 

 podaje aktualna wartość 

współczynnika przyrostu 

naturalnego w Polsce 

 podaje charakterystyczne 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dobrą oraz:  

 wskazuje na mapie górotwory 

hercyńskie i alpejskie 

 wymienia surowce, które 

Polska eksportuje i importuje 

 porównuje korzystając z mapy 

wysokości bezwzględne i rzeźbę 

terenu poszczególnych krain 

 wyróżnia masy powietrza 

napływające nad Polskę i wskazuje 

na mapie kierunki ich 

przemieszczania 

 wyjaśnia przyczyny asymetrii 

dorzecza Odry i Wisły 

 wymienia przyczyny niskiego 

zasolenia Morza Bałtyckiego 

 wyjaśnia przyczyny degradacji 

wód Bałtyku 

 wykazuje związek między 

wykształceniem a możliwością 

znalezienia pracy 

 podaje przyczyny 

występowania wyżu i niżu 

demograficznego 

 porównuje na podstawie 

danych statystycznych strukturę 

zatrudnienia w Polsce i wybranych 

krajach Europy 

 przedstawia strukturę 

narodowościową ludności Polski 

 zna typy zespołów miejskich 

 dostrzega społeczne problemy 

wynikające z bezrobocia 

Uczeń  spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz: 
 wykonuje zadania 
ponadprogramowe 
 bierze udział w 
szkolnych i 
międzyszkolnych 
konkursach wiedzy 

wykazuje 

zainteresowani

e przedmiotem 
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mapy elementy linii brzegowej 

 wymienia nazwy żyznych 

gleb występujących w Polsce 

 określa przynależność 

własnej miejscowości do 

jednostek administracyjnych 

 podaje liczbę ludności 

Polski 

 wskazuje na mapie 

położenie wybranych miast 

gleb 

 określa za pomocą mapy 

położenie własnego województwa 

i województw sąsiednich oraz 

ich stolic 

 wskazuje na mapie Polski 

obszary o dużej i małej gęstości 

zaludnienia 

 porównuje na podstawie 

danych statystycznych 

województwa pod względem 

gęstości zaludnienia, 

powierzchni, liczby ludności itp. 

cechy ludności Polski dotyczące 

struktury wieku i płci 

 charakteryzuje na 

podstawie mapy gęstość 

zaludnienia w Polsce 

 poprawnie posługuje się 

terminem: urbanizacja 

 

MAPA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY GEOGRAFICZNEJ 

  poprawnie posługuje się 

terminem: legenda mapy 

 potrafi odczytać 

wysokość bezwzględną punktu 

 poprawnie posługuje się 

terminem: linia brzegowa 

 zna nazwy lądów i 

oceanów oraz ich 

rozmieszczenie 

 wymienia skutki ruchu 

obrotowego Ziemi 

 podaje czas jednego 

obiegu ziemi dookoła Słońca 

 poprawnie posługuje się 

terminem: składnik klimatu 

 wymienia rodzaje skali 

 rozpoznaje formy terenu na 

mapie fizycznej 

 wyszukuje wskazane 

informacje na mapie 

 poprawnie posługuje się 

terminem: depresja, nizina, 

wyżyna 

 lokalizuje korzystając z 

mapy wskazane niziny, wyżyny 

oraz góry 

  

 podane skale zapisuje w 

innej postaci 

 orientuje w terenie plan i 

mapę 

 charakteryzuje na 

podstawie map rozmieszczenie 

lądów i kontynentów na Ziemi 

 lokalizuje na mapach 

wybrane obiekty geograficzne 

  

 znajduje wiadomości na 

zadany temat w różnych 

źródłach wiedzy  w tym w 

internecie 

 określa położenie 

obiektów i obszarów 

względem siebie na mapie 

  

 

ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA 

  poprawnie posługuje się 

terminem: Wszechświat, 

Układ Słoneczny, gwiazda, 

planeta, ruch obrotowy Ziemi, 

ruch obiegowy Ziemi 

 odróżnia gwiazdę od 

planety 

 podaje czas jednego 

obrotu ziemi wokół własnej osi 

 poprawnie posługuje się 

terminem: składnik klimatu 

 wymienia dwa składniki 

 poprawnie posługuje się 

terminem: biegun ziemski, 

orbita, południk 

 demonstruje posługując się 

globusem ruch obrotowy Ziemi 

 wskazuje na globusie 

bieguny, równoleżniki, południki 

 podaje daty początku 

astronomicznych pór roku 

wskazuje Zwrotnik Raka i 

Koziorożca 

 przeprowadza pomiary 

 poprawnie posługuje się 

terminem: czas urzędowy, 

meteoryt, kometa, równonoc, 

przesilenie letnie i zimowe 

 wymienia planety Układu 

Słonecznego 

 wymienia cechy ruchu 

obrotowego i obiegowego Ziemi 

przedstawia położenie stref 

oświetlenia Ziemi 

 odczytuje dane z diagramów 

klimatycznych 

 poprawnie posługuje się 

terminem: czas słoneczny, 

czas strefowy, galaktyka 

 podaje przykłady 

konsekwencji dla życia i 

działalności człowieka 

wynikających ze zmiany ilości 

energii słonecznej 

docierającej do powierzchni 

Ziemi 

 uzasadnia konieczność 

posługiwania się czasem 
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klimatu temp. powietrza i 

opady 

 poprawnie posługuje się 

terminem: rzeka główna, 

dopływ 

 zna nazwy wybranych 

formacji roślinnych 

występujących na Ziemi 

 poprawnie posługuje się 

terminem: lawa, wulkan, 

trzęsienie ziemi 

 podaje skutki trzęsienia 

ziemi i wybuchu wulkanu 

 wymienia rodzaje 

wietrzenia 

 

 

temp. powietrza i proste 

obserwacje meteorologiczne 

 wymienia najważniejsze 

składniki pogody i klimatu 

 potrafi odszukać na mapie 

nazwy ciepłych i zimnych prądów 

morskich 

 podaje przykłady roślin i 

zwierząt żyjących we 

wskazanych formacjach 

 poprawnie posługuje się 

terminem: formacja roślinna, 

rzeka stała i okresowa, erupcja 

 wymienia na podstawie 

schematu elementy wulkanu 

 lokalizuje na podstawie 

mapy obszary trzęsień ziemi i 

wybuchów wulkanów 

 poprawnie posługuje się 

terminem: wietrzenie fizyczne, 

chemiczne, biologiczne, erozja, 

meander, akumulacja, klif 

 na podstawie ilustracji 

poznaje wybrane formy terenu 

 poprawnie posługuje się 

terminem: klimat, amplituda 

temp. powietrza, smog 

 oblicza na podstawie danych 

liczbowych średnią temp. 

powietrza, sumę opadów, 

amplitudę temp. powietrza 

 podaje cechy wiatru halnego 

 opisuje piętrowy układ 

roślinności w górach 

 lokalizuje na mapach 

wybrane rzeki i jeziora świata 

 poprawnie posługuje się 

terminem: skorupa ziemska, 

magma, litosfera, płyta 

tektoniczna 

 przedstawia genezę węgla 

kamiennego 

 wymienia nazwy ruchów 

górotwórczych 

 poprawnie posługuje się 

terminem: erozja wgłębna, 

boczna, wsteczna 

urzędowym 

 oblicza, w których latach 

luty będzie miał 29 dni 

podaje cechy stref oświetlenia 

Ziemi 

 na podstawie danych 

liczbowych sporządza diagram 

klimatyczny 

 podaje różnicę między 

pogoda a klimatem 

 podaje czynniki 

klimatotwórcze 

 przedstawia korzystając 

z rysunku mechanizm 

powstawania wiatru halnego 

 poprawnie posługuje się 

terminem: ruchy górotwórcze 

 poprawnie posługuje się 

terminem: abrazja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania z geografii dla II klasy gimnazjum  

w Zespole Szkół im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 
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Nauczyciel: Barbara Szymura 

 
niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

GOSPODARKA I KRAJOBRAZY POLSKI 

Uczeń nie spełnia 

wymagań na ocenę 

dopuszczającą 

Uczeń: 

 podaje przyrodnicze czynniki 
rozwoju rolnictwa 
 wymienia uprawy w najbliższej 
okolicy 
 poprawnie posługuje się terminem: 
rolnictwo, zbiory, plony, obsada 
 wymienia źródła energii 
 wymienia zakłady przemysłowe w 
okolicy swojego miejsca zamieszkania 
 wymienia nazwy i wskazuje na 
mapie największe polskie porty morskie 
 podaje przykłady zagrożeń dla 
środowiska przyrodniczego oraz dóbr 
kultury spowodowane działalnością 
gospodarczą 
 podaje przykłady regionów i 
miejscowości w Polsce o dużych 
walorach turystycznych 
 wskazuje na mapie położenie 
omawianego regionu oraz wybranych 
miast 
 nazywa i wskazuje na mapie 
największe jeziora 
 odczytuje wysokości bezwzględne 
wskazanych mioejsc 
 opisuje położenie i wskazuje na 
mapie własny region 
 opisuje położenie własnej 
miejscowości w regionie 

 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 wymienia i wskazuje na mapie 
obszary o najlepiej rozwinięte rolniczo 
 podaje główne obszary upraw 
poszczególnych zbóż 
 wymienia główne rejony chowu bydła 
 podaje tradycyjne i alternatywne 
źródła energii 
 wskazuje na mapie główne rejony 
wydobycia surowców mineralnych w 
regionach 
 opisuje na podstawie map przebieg 
szlaków transportowych w Polsce  
 poprawnie posługuje się terminem: 
usługi, łączność 
 rozróżnia rodzaje usług 
 wymienia parki narodowe w Polsce 
na podstawie mapy 
 poprawnie posługuje się terminem: 
rekultywacja, recykling 
 wymienia obiekty wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i 
Przyrodniczego UNESCO 
 wskazuje na mapie elementy linii 
brzegowej 
 poprawnie posługuje się terminem: 
bryza 
 wskazuje na mapie obszary 
wydobycia wybranych surowców 
mineralnych 
 opisuje piętrowy układ roślinności w 
Tatrach 
 lokalizuje na mapie wybrane 
uzdrowiska 
 wymienia i wskazuje na mapie 
największe miasta własnego regionu 
 opisuje krajobraz własnego regionu 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dostateczną oraz: 
 podaje najważniejsze cechy polskiego 
rolnictwa 
 wymienia i wskazuje na mapie obszary o 
najbardziej rozwiniętym rolnictwie 
 zna rozmieszczenie największych 
elektrowni w kraju 
 poprawnie posługuje się terminem: 
alternatywne źródła energii 
 wskazuje na mapie wybrane okręgi 
przemysłowe 
 rozróżnia rodzaje usług 
 podaje główne cechy transportu w 
Polsce 
 wymienia na podstawie mapy obszary o 
najbardziej zdegradowanym środowisku 
 wymienia i charakteryzuje formy 
ochrony przyrody 
 wymienia walory turystyczne 
omawianych regionów 
 pisuje cechy omawianych regionów 
 wymienia cechy gospodarki omawianych 
regionów 
 podaje przykłady wpływu gospodarki na 
środowisko przyrodnicze 
 poprawnie posługuje się terminem: 
wąwóz, stalaktyt, stalagmit, stalagnat 
 podaje przykłady działań na rzecz 
ochrony środowiska 

wskazuje na mapie obszary występowania 

surowców mineralnych oraz wybrane ośrodki 

przemysłu własnego regionu 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę dobrą 

oraz:  

 prawidłowo stosuje terminy: 

rozdrobnienie gospodarstw, 

rozdrobnienie gruntów 

 wnioskuje na podstawie map o 

przydatności obszaru dla gospodarki 

rolnej 

 opisuje główne problemy polskiej 

energetyki 

 wyjaśnia przyczyny szybkiego 

rozwoju wybranych usług 

 wykazuje wpływ transportu na rozwój 

gospodarczy kraju 

 ocenia na podstawie map stan 

środowiska  

 wykazuje konieczność ochrony 

środowiska przyrodniczego oraz dóbr 

kultury w Polsce 

 podaje przykłady rekultywacji 

terenów zdegradowanych 
 planuje wycieczkę po wybranym regionie 

 opisuje na podstawie map 

tematycznych najwa żniejsze cechy 

gospodarki omawianych regionów 

 wyjaśnia przyczyny dużej 

koncentracji przemysłu na Wyżynie 

Śląskiej 

 wymienia główne ośrodki przemysłowe 

GOPu 

 uzasadnia konieczność ochrony 

przyrody w Tatrach 

 przedstawia dominujące cechy 

gospodarki własnego regionu 
 

Uczeń  spełnia 

wymagania na ocenę 

bardzo dobrą oraz: 
 wykonuje zadania 
ponadprogramowe 
 bierze udział w 
szkolnych i 
międzyszkolnych 
konkursach wiedzy 

wykazuje 

zainteresowanie 

przedmiotem 



str. 6 
 

SĄSIEDZI POLSKI 

  lokalizuje na mapie omawiane 

państwa 

 nazywa i wskazuje na mapie 

stolice omawianych państw 
lokalizuje na mapie wskazane obiekty 

geograficzne omawianych państw 

 pisuje korzystając z mapy 

położenie geograficzne omawianych 

państw 

 lokalizuje na mapie wskazane 

krainy geograficzne, rzeki oraz 

miasta omawianych państw 
wskazuje na mapie główne rejony 

wydobycia surowców mineralnych i 

uprawy wybranych roślin 

 podaje walory turystyczne 

wskazanych państw 

 przedstawia konsekwencje awarii 

elektrowni w Czarnobylu 

 wskazuje różnice w rozmieszczeniu 

ludności Rosji 

 charakteryzuje środowisko 

przyrodnicze wybranych państw na 

podstawie map różnej treści 
 

 podaje przykłady przemian 

społecznych i gospodarczych na Ukrainie 

 podaje przyczyny zróżnicowania 

rozmieszczenia ludności w Rosji 

 wymienia główne cechy gospodarki 

wybranych państw 
 

 

EUROPA. RELACJE PRZYRODA – CZŁOWIEK - GOSPODARKA 
  lokalizuje na mapie poznane 

państwa oraz ich stolice (Wielka 
Brytania, Francja, Austria, kraje 
skandynawskie, kraje basenu 
M.Śródziemnego) 

 wskazuje na mapie największe 
obiekty geograficzne poznanych 
regionów 

  wskazuje na mapie kierunki 

geograficzne 

 wskazuje na mapie największe miasta 
poznanych państw 

 opisuje wyspiarskie położenie Wielkiej 
Brytanii  

 wymienia najważniejsze cechy 
warunków przyrodniczych poznanych 
regionów Europy 

 wymienia korzystając z map 

tematycznych surowce mineralne 

występujące w poznanych państwach 

oraz gatunki uprawianych roślin 

 porównuje liczbę ludności poznanych 

państw na podstawie tablic 

geograficznych 

 wymienia główne cechy gospodarki 

poznanych państw europejskich 

 wymienia zastosowania surowców 

mineralnych występujących w 

poznanych państwach 

 opisuje znaczenie Paryża jako 

metropolii 

 wymienia piętra roślinności w Alpach 

 wymienia przykłady zabytków 

Europy Południowej 

 wyjaśnia dlaczego starzenie się 
społeczeństwa jest problemem gospodarczym i 
społecznym 

 projektuje na podstawie wskazanego 

źródła trasę wycieczki po wybranym 

regionie Europy 

 wyjaśnia, dlaczego turyści chętnie 

odwiedzają państwa położone nad 

M.Śródziemnym 

 rozpoznaje na zdjęciach wybrane 

zabytki Europy 

 

AZJA 

  wskazuje na mapie poznane krainy 
geograficzne Azji 

 lokalizuje na mapie Chiny, Japonię i 
Indie oraz ich stolice 

 podaje przykłady znanych 
produktów przemysłu japońskiego 

 opisuje na podstawie mapy 
ukształtowanie powierzchni Azji 

 wskazuje na mapie największe miasta 
poznanych państw 

 wymienia korzystając z map 
tematycznych surowce mineralne 
występujące w poznanych państwach 
oraz gatunki uprawianych roślin 

 nazywa i lokalizuje na mapie elementy 
linii brzegowej poznanych kontynentów 

 wymienia główne cechy gospodarki 

poznanych państw azjatyckich 
 podaje liczbę ludności Chin 
 podaje przykłady koncernów japońskich 
 wymienia kraje muzułmańskie Bliskiego 

Wschodu 

 opisuje warunki klimatyczne poznanych 
regionów Azji 

 opisuje kulturę japońską 
 podaje przyczyny i konsekwencje rozwoju 

wielkich miast 
 wykazuje wpływ religii na życie i gospodarkę 

Bliskiego Wschodu 

 

WYBRANE REGIONY ŚWIATA 

  wskazuje na mapie poznane 
regiony świata 

 lokalizuje na mapie poznane 
państwa oraz ich stolice  

 wymienia główne zajęcia ludności 
zamieszkującej region Sahelu 

 charakteryzuje na podstawie map 
tematycznych środowisko 

 wskazuje na mapie obszary 
występowania wybuchów wulkanów i 
trzęsień ziemi na świecie 

 podaje przykłady problemów 

 podaje przyczyny powstawania wybuchów 
wulkanów i trzęsień ziemi 

 charakteryzuje warunki życia ludności 
zamieszkującej strefę Sahelu 
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 wymienia nazwy roślin i zwierząt 
charakterystycznych dla poznanego 
kontynentu 

 wskazuje korzystając z mapy 
obszary gęsto zaludnione w Afryce 

geograficzne poznanych regionów 
 wymienia korzystając z map 

tematycznych surowce mineralne 
występujące w poznanych państwach 
oraz gatunki uprawianych roślin 

 wskazuje na mapie największe 
obiekty geograficzne poznanych 
kontynentów 

współczesnego świata 
 podaje korzystając z mapy nazwy państw 

położonych w strefie Sahelu 

 określa związki pomiędzy problemami 
wyżywienia ludności, występowaniem 
chorób a poziomem życia w krajach Afryki 
położonych na południe od Sahelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania z geografii dla III klasy gimnazjum  

w Zespole Szkół im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

Opracowano w oparciu o program nauczania geografii w gimnazjum „Bliżej geografii” autorstwa A. Lechowicz, M.Lechowicz (wyd. WSiP) zmodyfikowany przez nauczyciela przedmiotu. 
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Nauczyciel: Barbara Szymura 

 

niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

REGIONY GEOGRAFICZNE EUROPY 

Uczeń nie spełnia 

wymagań na ocenę 

dopuszczającą 

Uczeń: 

 lokalizuje na mapie poznane 

państwa oraz ich stolice 

(Wielka Brytania, Francja, 

Austria, kraje skandynawskie, 

kraje basenu M.Śródziemnego) 

 wskazuje na mapie największe 

obiekty geograficzne 

poznanych regionów 

  wskazuje na mapie kierunki 

geograficzne 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

 wskazuje na mapie największe 

miasta poznanych państw 

 opisuje wyspiarskie położenie 

Wielkiej Brytanii  

 wymienia najważniejsze cechy 

warunków przyrodniczych 

poznanych regionów Europy 

 wymienia korzystając z map 

tematycznych surowce mineralne 

występujące w poznanych 

państwach oraz gatunki 

uprawianych roślin 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dostateczną oraz: 

 porównuje liczbę ludności poznanych 

państw na podstawie tablic 

geograficznych 

 wymienia główne cechy gospodarki 

poznanych państw europejskich 

 wymienia zastosowania surowców 

mineralnych występujących w 

poznanych państwach 

 opisuje znaczenie Paryża jako 

metropolii 

 wymienia piętra roślinności w Alpach 

 wymienia przykłady zabytków 

Europy Południowej 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dobrą oraz: 

 wyjaśnia dlaczego starzenie się 

społeczeństwa jest problemem 

gospodarczym i społecznym 

 projektuje na podstawie 

wskazanego źródła trasę 

wycieczki po wybranym regionie 

Europy 

 wyjaśnia, dlaczego turyści 

chętnie odwiedzają państwa 

położone nad M.Śródziemnym 

 rozpoznaje na zdjęciach wybrane 

zabytki Europy 

Uczeń  spełnia 

wymagania na 

ocenę bardzo 

dobrą oraz: 

 wykonuje 

zadania 

ponadprogram

owe 

 bierze 

udział w 

szkolnych i 

międzyszkolny

ch konkursach 

wiedzy 

wykazuje 

zainteresowani

e przedmiotem 

AZJA 

  wskazuje na mapie poznane 

krainy geograficzne Azji 

 lokalizuje na mapie Chiny, 

Japonię i Indie oraz ich stolice 

 podaje przykłady znanych 

produktów przemysłu 

japońskiego 

 opisuje na podstawie mapy 

ukształtowanie powierzchni Azji 

 wskazuje na mapie największe 

miasta poznanych państw 

 wymienia korzystając z map 

tematycznych surowce mineralne 

występujące w poznanych 

państwach oraz gatunki 

uprawianych roślin 

 nazywa i lokalizuje na mapie 

elementy linii brzegowej poznanych 

kontynentów 

 wymienia główne cechy gospodarki 

poznanych państw azjatyckich 

 podaje liczbę ludności Chin 

 podaje przykłady koncernów 

japońskich 

 wymienia kraje muzułmańskie 

Bliskiego Wschodu 

 opisuje warunki klimatyczne 

poznanych regionów Azji 

 opisuje kulturę japońską 

 podaje przyczyny i konsekwencje 

rozwoju wielkich miast 

 wykazuje wpływ religii na życie i 

gospodarkę Bliskiego Wschodu 

 

WYBRANE REGIONY ŚWIATA 

  wskazuje na mapie poznane 

regiony świata 

 lokalizuje na mapie poznane 

 wymienia główne zajęcia ludności 

zamieszkującej region Sahelu 

 charakteryzuje na podstawie map 

 wskazuje na mapie obszary 

występowania wybuchów wulkanów i 

trzęsień ziemi na świecie 

 podaje przyczyny powstawania 

wybuchów wulkanów i trzęsień 

ziemi 
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państwa oraz ich stolice (Stany 

Zjednoczone, Brazylia, 

Australia) 

 wymienia nazwy roślin i 

zwierząt charakterystycznych 

dla poznanego kontynentu 

 wskazuje korzystając z mapy 

obszary gęsto zaludnione w 

Stanach Zjednoczonych 

tematycznych środowisko 

geograficzne poznanych regionów 

 wymienia korzystając z map 

tematycznych surowce mineralne 

występujące w poznanych 

państwach oraz gatunki 

uprawianych roślin 

 wskazuje na mapie największe 

obiekty geograficzne poznanych 

kontynentów 

 podaje przykłady działalności 

człowieka na obszarach polarnych 

 podaje przykłady problemów 

współczesnego świata 

 przedstawia cechy wielkich miast 

amerykańskich 

 podaje korzystając z mapy nazwy 

państw położonych w strefie Sahelu 

 charakteryzuje społeczeństwo 

Stanów Zjednoczonych i Brazylii 

pod względem etnicznym o 

kulturowym 

 określa związki pomiędzy 

problemami wyżywienia ludności, 

występowaniem chorób a 

poziomem życia w krajach Afryki 

położonych na południe od Sahelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania z przedmiotu przyroda dla klasy IV Szkoły Podstawowej w ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

Nauczyciel: Barbara Szymura 

Opracowano w oparciu o program nauczania dla szkoły podstawowej „Przyrodo, witaj!” pod redakcją Wawrzyńca Kofty, WSIP. 
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Ocena 

niedostatecz

na 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena 

celująca 

Uczeń nie 

spełnia 

wymagań na 

ocenę 

dopuszczając

ą 

Uczeń: 

– wyjaśnia, czym będzie się zajmował 

się na lekcjach przyrody; 

– stosuje zasady zapisane w 

regulaminie pracowni; 

– nazywa czynniki pozytywnie 

i negatywnie wpływające na 

samopoczucie 

– wyjaśnia, jak poradzić sobie ze 

złością czy gniewem, nie zachowując 

się agresywnie; 

– wyjaśnia rolę odpoczynku, w tym snu, 

dla zdrowia; 

– wybiera właściwy sposób 

wypoczywania; 

– stosuje zasady bezpiecznego 

wypoczynku; 

– wymienia posiłki i określa czas 

spożywania tych posiłków; 

– wskazuje sukcesy swoje i kolegów; 

– wymienia podstawowe zasady 

pomagające w nauce; 

– organizuje swoje miejsce pracy 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 

dopuszczającą oraz: 

–wymienia elementy przyrody  

– wskazuje zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu w czasie zajęć 

przyrody i potrafi im zapobiegać 

– wykazuje zachowania empatyczne; 

– pomaga w trudnych szkolnych 

sytuacjach swoim kolegom  

– nazywa emocje i podaje sposoby ich 

wyrażania; 

– odczytuje informacje z linii czasu 

dotyczące aktywności dobowej 

człowieka; 

– uzasadnia wybór sposobu 

wypoczywania; 

– wyjaśnia rolę śniadania i innych 

posiłków w prawidłowym odżywianiu; 

– wyjaśnia, na czym może polegać 

sukces w szkole; 

– stosuje zasady ułatwiające naukę; 

– odczytuje informacje z różnych 

planów 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 

dostateczną oraz: 

– korzysta z różnych źródeł wiedzy;  

– stosuje zasady uczenia się; 

– podaje sposoby zmniejszania wpływu 

czynników negatywnych; 

– planuje sposoby poprawienia nastroju, np. 

mamie, babci; 

– określa odpowiednie sposoby okazywania 

uczuć, zwłaszcza negatywnych; 

–opisuje cykl aktywności dobowej 

człowieka; 

– obserwuje liczbę oddechów w czasie 

odpoczynku i po wysiłku, oblicza liczbę 

oddechów; 

– dobiera pokarmy na podstawie kryterium 

swojego zdrowia; 

– podkreśla różnorodne sukcesy odnoszone 

w szkole przez uczniów; 

– utrzymuje porządek i organizuje miejsce 

pracy w czasie nauki; 

– określa czynniki utrudniające naukę, np. 

w czasie lekcji; 

Uczeń spełnia wymagania na 

ocenę dobrą oraz: 

– właściwie reaguje, gdy jest w 

sytuacji zagrażającej uczniom 

(np. nie wchodzi do pracowni bez 

opieki, nie wyjmuje zwierząt 

hodowanych z klatek); 

– omawia sytuacje szkolne ze 

wskazaniem i nazwaniem 

przeżywanych emocji 

– odczytuje informacje zapisane 

w postaci linii – taśmy czasu; 

– odczytuje informacje z 

piramidy pokarmowej; 

– bada doświadczalnie rolę 

zmysłów w odbieraniu różnych 

informacji; 

– charakteryzuje zmysł smaku 

dzięki obserwacji lub wykonaniu 

prostego doświadczenia; 

– wskazuje części przyrządów 

optycznych; 

– wykonuje prosty rysunek 

z przeprowadzonych obserwacji 

(wygląd kory wybranego drzewa, 

układ gałęzi); 

Uczeń 

spełnia 

wymagani

a na ocenę 

bardzo 

dobrą 

oraz: 

- 

wykonuje 

zadania 

ponadprog

ramowe 

- bierze 

udział w 

szkolnych 

i 

międzyszk

olnych 

konkursac

h wiedzy 

wykazuje 

zainteres

owanie 

przedmiot

em 
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(utrzymuje porządek na biurku); 

– właściwie ustawia źródło światła na 

swoim biurku; 

– planuje swoje zajęcia, korzystając z 

rad dorosłych 

– zachowuje bezpieczeństwo w czasie 

obserwacji i doświadczeń; 

– wymienia narządy zmysłów; 

– dokonuje prostych obserwacji przy 

pomocy przyrządów, korzystając z rad 

nauczyciela; 

– przy pomocy nauczyciela dokonuje 

obserwacji mikroskopowej 

– wymienia czynniki wpływające na 

życie roślin; 

– sadzi roślinę i pielęgnuje ją; 

– prezentuje postawę ochronną przed 

atakiem psa; 

– wymienia zwierzęta domowe 

- wymienia kierunki główne widnokręgu 

– odczytuje nazwy szukanych ulic na 

planie; 

– mierzy odległość w terenie przy 

pomocy taśmy mierniczej; 

– rozpoznaje na ilustracjach i w 

– nazywa zmysły i wskazuje ich 

umiejscowienie, stosując schematy 

oraz modele; 

– identyfikuje sytuacje zagrażające 

bezpieczeństwu 

– wymienia przyrządy pozwalające na 

obserwacje obiektów bardzo małych 

lub oddalonych; 

– korzysta z lupy i lornetki w czasie 

obserwacji; 

– pielęgnuje rośliny, zachowując 

zasady bezpieczeństwa; 

– rozpoznaje rośliny zawierające 

substancje szkodliwe i trujące; 

- wskazuje kierunki główne widnokręgu 

– wyznacza kierunek północny według 

Słońca w południe; 

– odnajduje obiekty na planie, np. ulice, 

place, zabytki 

– wymienia elementy pagórka; 

– wskazuje na modelu pagórka stok 

stromy i łagodny 

– wskazuje poziomice na mapie 

– prowadzi hodowlę fasoli 

– rozróżnia i opisuje stany skupienia 

– wyjaśnia rolę zmysłów w poznawaniu 

przyrody; 

– wyjaśnia szczególną rolę wzroku; 

– wybiera obiekt obserwacji i dokonuje 

obserwacji gołym okiem i przy pomocy 

właściwego przyrządu (lupy, lornetki); 

– wymienia przykłady świadczące o ważnej 

roli roślin w otoczeniu człowieka; 

– wymienia rośliny zielarskie, 

wymienia rośliny przyprawowe 

– omawia sposób opieki nad zwierzętami 

domowymi; 

– wyjaśnia, czym zajmuje się weterynarz; 

– podaje przykłady przedmiotów 

potrzebnych hodowcy, np. psa 

- wymienia kierunki główne i pośrednie 

widnokręgu 

– wyznacza kierunek północny przy pomocy 

kompasu; 

– dostrzega zmiany długości cienia w ciągu 

dnia; 

– wskazuje na modelu strome i łagodne 

zbocze doliny; 

– odczytuje wysokości bezwzględne 

punktów położonych na poziomicach 

– omawia wymagania życiowe 

roślin; 

– wyjaśnia rolę roślin w życiu 

ludzi 

- wskazuje kierunki główne i 

pośrednie widnokręgu 

– wyjaśnia, że Słońce góruje w 

Polsce po południowej stronie 

nieba 

- przestawia trasę dotarcia do 

szukanej ulicy z miejsca 

obserwacji 

– mierzy długość dowolnego 

odcinka na mapie przy pomocy 

paska kratkowanego papieru lub 

nitki i odczytuje jego odległość 

rzeczywistą przy pomocy 

podziałki liniowej; 

– wyznacza średnią długość 

swojego kroku; 

– wykonuje dowolny model 

pagórka 

– wykonuje rysunek 

dokumentujący obserwację 

kiełkującego nasienia fasoli 

– bada właściwości wody w 

różnych stanach skupienia 

(temperatura, kształt); 

– wykonuje proste doświadczenia 
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terenie wypukłe i wklęsłe formy 

terenu; 

– obserwuje kiełkowanie nasion 

– wymienia trzy stany skupienia wody, 

podaje przykłady; 

– podaje przykłady mieszanin; 

– wyjaśnia, że powietrze jest 

mieszaniną gazów; 

– wymienia przynajmniej jeden składnik 

powierza; 

– ocenia, kiedy wiatr jest silny, a kiedy 

słaby na podstawie obserwacji 

przyrody i za pomocą prostego 

wiatromierza; 

– opisuje pogodę za oknem; 

– wymienia opady typowe dla pory 

ciepłej i chłodnej w Polsce; 

– wybiera właściwy do pogody ubiór; 

– prowadzi dziennik pogody w sposób 

niesystematyczny, niestaranny, nie 

wykonuje wszystkich pomiarów i 

obserwacji; 

– wyjaśnia zasadnicze różnice pogody 

w lecie i w zimie; 

– podaje charakterystyczne dla każdej 

pory roku oznaki przyrody 

wody; 

– wymienia nazwy przemian wody, 

– korzystając ze schematu omawia 

przemiany wody 

– posługuje się pojęciem drobina; 

– wyjaśnia pojęcie „substancja”, 

podając, że jest ona zbudowana z 

takich samych drobin; 

- odróżnia substancje od mieszanin 

substancji 

– wyjaśnia znaczenie powietrza dla 

życia człowieka; 

- składa wiatromierz 

– wymienia elementy pogody; 

– odczytuje maksymalne i minimalne 

temperatury i inne zjawiska pogodowe 

na podstawie mapy pogody 

– prowadzi dziennik pogody 

w wyznaczonym okresie czasu, zapisuje 

podstawowe pomiary i obserwacje  

– podaje daty rozpoczęcia czterech 

pór roku. 

– rozróżnia składniki przyrodnicze na 

ożywione i nieożywione 

– omawia zalety i wady życia w mieście 

– wymienia przykłady roślin jednorocznych, 

wieloletnich 

- podaje przykłady występowania wody 

w różnych stanach skupienia w naturalnych 

warunkach 

– posługuje się termometrem (odczytuje 

temperaturę wrzenia i topnienia 

– omawia budowę ciał stałych cieczy i 

gazów 

– wyjaśnia istnienie powietrza na 

podstawie doświadczenia ze strzykawką i 

tłoczkiem 

– wyjaśnia na podstawie obserwacji, że 

powietrze ciepłe wydostaję się 

z pomieszczenia górą, a zimne wchodzi 

dołem; 

– wymienia główne cechy pogody (jest 

zawsze, często się zmienia); 

– odczytuje kierunki wiatrów na mapie 

pogody 

–starannie prowadzi dziennik pogody 

w wyznaczonym okresie czasu, zapisuje 

podstawowe pomiary i obserwacje 

– omawia zmiany pogody wraz z porą roku 

– wyróżnia przyrodnicze i antropogeniczne 

składniki krajobrazu 

– omawia wpływ działalności człowieka na 

wykazujące przemiany stanu 

skupienia wody; 

–wymienia właściwości ciał 

stałych, cieczy i gazów  

- podaje przykłady substancji i 

mieszanin substancji 

– opisuje znaczenie powietrza dla 

organizmów żywych 

- wyjaśnia, czym jest wiatr; 

– odczytuje wartości 

temperatury powietrza na 

szkolnym termometrze 

– opisuje pogodę w swojej 

miejscowości za pomocą znaków 

meteorologicznych 

– prowadzi bardzo starannie 

szczegółowy kalendarz pogody, 

podsumowuje 

– wskazuje zjawiska 

atmosferyczne 

charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku 

– omawia wpływ działalności 

człowieka na krajobraz 

– opisuje krajobraz swojej 

miejscowości  

– omawia znaczenie lasu dla ludzi 
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– wymienia składniki krajobrazu w 

swojej okolicy 

– wskazuje cechy charakterystyczne 

krajobrazu miejskiego (w tym 

przemysłowego) i wiejskiego 

– rozróżnia środowiska lądowe i wodne; 

– rozpoznaje niektóre drzewa 

występujące w lesie (dąb, sosna, 

brzoza, świerk); 

– rozróżnia lasy liściaste, iglaste 

i mieszane 

– przy pomocy nauczyciela opisuje 

warunki panujące w lesie 

– wyróżnia mchy i paprocie wśród 

roślin runa leśnego 

– wyjaśnia znaczenie grzybów i zwraca 

uwagę na ostrożność w czasie ich 

zbierania; 

– wymienia zwierzęta 

charakterystyczne dla lasu; 

– omawia zasady bezpiecznego 

zachowania się w lesie; 

– wyjaśnia, czym charakteryzuje się 

łąka 

prowadzi obserwacje organizmów 

żyjących na polu; 

– rozpoznaje podstawowe rośliny 

oraz na wsi 

– podaje różnice dla środowisk 

wodnych i lądowych 

– wyróżnia warstwy lasu; 

– zna zasady zachowania się w lesie 

– wyjaśnia rolę mchów w utrzymywaniu 

wilgotności gleby 

– rozpoznaje wybrane gatunki grzybów 

– omawia przystosowania do 

środowiska życia u organizmów 

typowych dla lasu 

– wyjaśnia niebezpieczeństwo, jakie 

niesie ze sobą wypalanie trawy; 

– rozpoznaje kilka gatunków roślin 

łąkowych 

– wyróżnia okopowe, włókniste oleiste 

i zboża 

– określa rolę organizmów 

samożywnych 

– omawia różne sposoby odżywiania się 

organizmów cudzożywnych 

– opisuje wygląd zbiornika wodnego 

w najbliższej okolicy 

– określa kierunek, w którym płynie 

rzeka 

krajobraz; 

– podaje zawody wykonywane w mieście i 

na wsi; 

– omawia czynniki warunkujące życie na 

lądzie; 

– rozpoznaje drzewa spotykane w lesie  

– wyróżnia krzewy, krzewinki oraz drzewa 

– wymienia gatunki objęte ochroną; 

– omawia budowę grzybów kapeluszowych; 

– charakteryzuje warunki panujące na łące 

(dużo światła, brak drzew, krzewów) 

– posługuje się pojęciami, nazywając 

organizmy: okopowe, włókniste, oleiste, 

zboża, podaje przykłady 

– omawia sposób odżywiania się 

organizmów samożywnych 

– charakteryzuje grzyby i bakterie jako 

organizmy cudzożywne 

– wskazuje zależności pokarmowe na 

schemacie sieci pokarmowej 

– opisuje wygląd zbiornika wodnego 

w najbliższej okolicy, omawia jego 

gospodarcze wykorzystanie 

– wskazuje elementy doliny rzecznej: 

zbocze, koryto, dno doliny 

– omawia przystosowania do 

środowiska życia u mchów i 

paproci 

– określa rolę grzybów w lesie 

– wymienia grzyby chronione 

– wymienia zagrożenia związane 

ze zwierzętami leśnymi 

– wymienia gatunki owadów 

występujących na łące 

– wyróżnia ogniwa łańcuchów 

pokarmowych 

– omawia wykorzystanie rzeki 

przez człowieka 

– opisuje wygląd rzeki w 

poszczególnych jej biegach 

– objaśnia schematy dotyczące 

temperatury zbiorników (jezior) 

i jej zależności od pór roku 

– posługuje się pojęciem 

„plankton” w stosunku do 

drobnych organizmów wodnych 

– wyjaśnia rolę kształtu ryby, 

pokrycia ciała oraz linii bocznej, 

a także pęcherza pławnego 

– podaje przykłady łańcuchów, w 

których są organizmy wodne 

opisuje cechy fizyczne skał 
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uprawiane na polu; 

– podaje przykłady organizmów 

samożywnych 

– podaje przykłady organizmów 

cudzożywnych 

– odczytuje z sieci i łańcuchów 

pokarmowych podstawowe informacje 

– wymienia rodzaje wód występujących 

w najbliższej okolicy 

– wskazuje prawy i lewy brzeg rzeki 

– wskazuje na mapie miejsca: początek 

(źródło) i ujście rzeki 

– wymienia gatunki roślin wodnych i je 

rozpoznaje (trzcina, pałka wodna, 

grążel żółty, grzybień biały, rzęsa, 

moczarka) 

– posługuje się pojęciem „ryby”; 

– wymienia gatunki ryb 

– wskazuje proste zależności 

pokarmowe w czasie obserwacji 

terenowych oraz na podstawie analizy 

schematu sieci pokarmowej 

– opisuje cechy fizyczne skał 

spotkanych w swojej okolicy 

– prowadzi obserwacje gleby gołym 

okiem i za pomocą przyrządów 

– odróżnia dopływy lewobrzeżne 

i prawobrzeżne 

– wymienia czynniki wpływające na 

życie organizmów wodnych 

– rozpoznaje rośliny wodne 

– podaje ważne przystosowania ryby 

do życia w wodzie (ruch, oddychanie); 

– analizuje sieci pokarmowe 

w środowisku wodnym 

– podaje przykłady wykorzystania 

gospodarczego skał 

– wyróżnia w glebie składniki ożywione 

i nieożywione 

– nazywa niektóre organizmy glebowe 

– wskazuje źródła zanieczyszczeń 

powietrza w okolicy 

– wskazuje źródła zanieczyszczeń 

wody i gleby 

–opisuje wpływ codziennych zachowań 

na stan środowiska 

– proponuje sposoby zachowań ludzi 

sprzyjające środowisku 

przyrodniczemu 

– podaje przykłady niekorzystnych 

zmian dotyczących zdrowia wywołane 

wpływem środowiska 

– porównuje warunki życia w wodzie i na 

lądzie 

– charakteryzuje przystosowania roślin do 

życia w wodzie 

– podaje cechy ryby; 

– omawia sposób poruszania się 

i oddychania u ryb 

– charakteryzuje ogniwa łańcuchów 

pokarmowych 

– rozpoznaje skały poznane na lekcjach 

przyrody 

– omawia proces powstawania gleby, 

korzystając ze schematu 

– wyjaśnia znaczenie dżdżownic; 

– omawia przystosowanie kreta do życia w 

glebie) 

– bada doświadczalnie zanieczyszczenie 

powietrza 

– bada doświadczalnie zanieczyszczenie 

wody i gleby 

– wskazuje przyczyny zanieczyszczenia 

środowiska zaobserwowane w czasie zajęć 

w terenie 

– podaje przykłady oszczędzania wody, 

prądu, rozwiązywania problemów odpadów, 

transportu oraz właściwych zachowań 

spotykanych w przyrodzie, 

korzystając z gablot, zbiorów, 

kolekcji 

– rozpoznaje organizmy glebowe i 

omawia ich rolę 

– opisuje zmiany w środowisku 

dotyczące powietrza, 

a spowodowane przez ludzi 

opisuje zmiany w środowisku 

spowodowane przez ludzi 

– odczytuje informacje i je 

interpretuje, np. odczytuje z 

diagramu informacje o zużyciu 

prądu 

– odczytuje informacje o wpływie 

na środowisko zawarte na 

etykietach produktów 

– podaje przykłady zachowań 

właściwych, sprzyjających 

środowisku 

– omawia wpływ środowiska na 

zdrowie 

– podaje przykłady chorób 

wywołanych przez hałas 

– wskazuje miejsca bardzo 

hałaśliwe i takie, w których 

panuje cisza 
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– uczestniczy w obserwacji 

organizmów glebowych 

– wymienia niewłaściwe zachowania 

ludzi prowadzące do zanieczyszczenia 

wody 

– bierze udział w obserwacjach 

terenowych i opisuje stan środowiska 

– wskazuje właściwe i niewłaściwe 

sposoby zachowania się ludzi, 

wpływające na środowisko 

- wymienia zachowania niewłaściwe, 

niszczące środowisko 

– zachowuje się bezpiecznie w czasie 

opalania 

– wskazuje objawy choroby powstające 

pod wpływem hałasu 

– wyjaśnia wpływ hałasu na zdrowie 

ludzi 

konsumenckich; 

– wykazuje właściwe nawyki sprzyjające 

środowisku przyrodniczemu 

– wyjaśnia, jak chronić skórę w czasie 

opalania 

– odczytuje informacje o natężeniu hałasu 

z tablic 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania z przedmiotu przyroda dla klasy V Szkoły Podstawowej w ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

Nauczyciel: Barbara Szymura 

 

Opracowano w oparciu o program nauczania dla szkoły podstawowej „Przyrodo, witaj!” pod redakcją Wawrzyńca Kofty, WSIP. 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
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Uczeń nie 

spełnia 

wymagań na 

ocenę 

dopuszczającą 

Uczeń: 

- znajduje na mapie zapis skali 

- wskazuje plan miasta wśród 

innych map  

- wskazuje na mapie szczyty 

górskie i odczytuje ich wysokości 

- rozpoznaje i nazywa mapy 

omówione na lekcji 

- podaje na jakim kontynencie leży 

Polska 

- odnajduje na mapie 

administracyjnej poszczególne 

województwa 

- wskazuje na mapie położenie 

Warszawy 

- wymienia największe miasta 

Polski 

- wymienia najstarsze miasta Polski 

- wskazuje na mapie Polski Giżycko, 

Olsztyn, Grunwald 

- wymienia listę rzeczy 

potrzebnych na wycieczkę 

- wskazuje na mapie granice 

między Polską a Rosją, Litwą, 

Białorusią i Ukrainą 

- wskazuje na mapie granice 

 Uczeń spełnia wymagania na 

ocenę dopuszczającą oraz: 

 - podaje przykłady przedmiotów 

i obiektów z życia codziennego, 

które można przedstawić w skali 

- wymienia sytuacje życiowe, w 

których potrzebny jest plan 

miasta 

- wskazuje wysokość względną i 

bezwzględną na schematycznym 

rysunku 

- wskazuje różne rodzaje map 

- wskazuje na mapie świata 

Europę i Polskę 

- opisuje i wskazuje na mapie 

położenie Warszawy 

- wskazuje na mapie największe 

miasta Polski 

- wskazuje na mapie najstarsze 

miasta Polski 

- rozpoznaje na fotografiach 

kaplicę św. Kingi w Wieliczce 

- wymienia podstawowe 

wyposażenie apteczki 

- wskazuje na mapie stolice 

Rosji, Białorusi, Litwy i  Ukrainy 

- wskazuje na mapie stolice 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dostateczną oraz 

- czyta plan miasta w zakresie 

podstawowym 

- odczytuje z mapy poziomicowej 

wysokości bezwzględne leżące na 

poziomicach  

- wymienia sytuacje, w których 

jest potrzebna mapa danego 

rodzaju 

- na podstawie mapy wymienia 

państwa graniczące z Polską 

- podaje przykłady miejsc, które 

warto odwiedzić w Warszawie 

- na podstawie mapy wskazuje 

województwa, w których leżą 

największe miasta Polski 

- podaje nazwę krakowskiej 

siedziby królów oraz najstarszej 

uczelni w Polsce 

- wyjaśnia z czego słynie Grunwald 

- wymienia podstawowe zasady 

bezpieczeństwa na wycieczce 

- wymienia oficjalne nazwy Rosji, 

Białorusi, Litwy i  Ukrainy 

- wymienia oficjalne nazwy Czech i 

Słowacji 

Uczeń  spełnia wymagania na ocenę 

dobrą oraz: 

- odróżnia mapy o małej skali od map 

o dużej skali 

- orientuje plan miasta 

- rozpoznaje na podstawie rysunku 

poziomicowego stok łagodny i stok 

stromy 

- wymienia informacje, które można 

odczytać z różnego rodzaju map 

- wskazuje na mapie granicę 

biegnącą między Europa i Azją 

- przyporządkowuje nazwy wójt, 

burmistrz, starosta, wojewoda do 

struktury administracyjnej 

- wyjaśnia jaką rolę pełni Warszawa 

jako stolica 

- opisuje wygląd dużego miasta 

- rozpoznaje ważniejsze zabytki 

najstarszych miast Polski 

- określa położenie Giżycka, 

Olsztyna, Grunwaldu względem 

własnej miejscowości 

 - wskazuje na mapie trasę 

wycieczki 

- rozpoznaje flagi Rosji, Białorusi, 

Uczeń spełnia 

wymagania na 

ocenę bardzo 

dobrą oraz: 

- wykonuje 

zadania 

ponadprogramowe 

- bierze udział w 

szkolnych i 

międzyszkolnych 

konkursach 

wiedzy 

wykazuje 

zainteresowanie 

przedmiotem 
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między Polską a Słowacją i 

Czechami 

- wskazuje na mapie granice 

między Polską a Niemcami 

- opisuje flagę UE 

- wskazuje na mapie pasy 

krajobrazowe i poznane na 

lekcjach krainy geograficzne 

- określa rolę poznanych układów 

narządów oraz skóry 

- wymienia źródła światła i dźwięku 

-podje podstawowe zasady higieny 

wzroku i słuchu 

- rozpoznaje na rysunku układ 

rozrodczy kobiety i mężczyzny  

- rozpoznaje na rysunku plemnik i 

komórkę jajową 

- wymienia etapy rozwojowe 

człowieka 

- opisuje zmiany zachodzące w 

okresie dojrzewania w organizmach 

dziewczynki i chłopca 

- wymienia podstawowe składniki 

pokarmów 

- podaje podstawowe zasady 

dotyczące zakupu i 

przechowywania produktów 

Czech i Słowacji 

- wskazuje na mapie stolicę 

Niemiec 

- wymienia nazwy przynajmniej 

trzech państw należących do UE 

- odczytuje proste informacje z 

mapy ogólno geograficznej Polski  

- wskazuje na mapie swój region 

- wskazuje na planszach lub 

modelu korpusu człowieka 

najważniejsze narządy 

wchodzące w skład poznanych 

układów 

- prawidłowo posługuje się 

terminem: zapłodnienie 

- wskazuje na planszy lub modelu 

elementy budowy oka i ucha 

- wymienia zmysły człowieka 

- wymienia podstawowe składniki 

pokarmów i ich funkcje 

- podaje przykłady wypoczynku 

- wyjaśnia jakie są skutki 

niewłaściwego odżywiania się 

- wskazuje znaczenie czystości 

odzieży, obuwia, bielizny i 

otoczenia dla utrzymania zdrowia 

- wymienia oficjalną nazwę Niemiec 

- podaje datę przystąpienia Polski 

do UE 

- określa położenie danej krainy 

geograficznej, posługując się 

kierunkami świata oraz jej 

położeniem w stosunku do innych 

krain 

- określa rolę wybranych narządów 

w ciele człowieka 

- określa funkcje oka i ucha 

- opisuje funkcje zmysłów 

człowieka w odbieraniu bodźców ze 

środowiska 

- wskazuje na schemacie miejsce 

zapłodnienia i dalszą drogę 

zapłodnionej komórki jajowej 

- wyjaśnia na czym polega praca 

okulisty i optyka 

- wskazuje przykłady produktów o 

dużej zawartości: cukrów, 

tłuszczów, białek, witamin 

- podaje przykłady biernego i 

aktywnego wypoczynku 

- wymienia sposoby konserwowania 

żywności 

- wskazuje przykłady 

niekorzystnego wpływu roślin, 

zwierząt i grzybów na zdrowie 

Litwy i  Ukrainy 

- rozpoznaje flagi Czech i Słowacji 

- rozpoznaje flagę Niemiec 

- podaje dwa powody, dla których 

powołano UE 

- na podstawie fotografii 

krajobrazów i charakterystyki 

rozpoznaje krainę geograficzną 

- wymienia czynniki wpływające na 

pozytywnie i negatywnie na rozwój 

organizmu w okresie dojrzewania 

- podaje przykłady ośrodków na 

granicy, których obserwujemy 

załamanie światła 

- opisuje warunki niezbędne do 

rozchodzenia się dźwięku 

- prawidłowo posługuje się 

terminami: ciąża, zarodek, płód 

- wyjaśnia jak powinien odżywiać się 

uczeń klasy 5 

- opisuje prawidłowy rozkład dnia 

ucznia klasy 5 

- opisuje sytuacje, w których należy 

odpoczywać biernie, a których 

aktywnie 

- opisuje poprawne postępowanie w 

przypadku pogryzienia przez 
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spożywczych oraz 

przygotowywania posiłków 

- podaje zasady pielęgnacji skóry, 

włosów, zębów i paznokci 

- odróżnia środki szkodliwe dla 

zdrowia po oznaczeniach na 

etykietce 

- określa znaczenie snu dla 

organizmu człowieka 

- wskazuje formy wypoczynku 

odpowiednie dla siebie 

- wskazuje sposoby postępowania 

podczas opatrywania otarcia lub 

skaleczenia 

- wymienia zachowania składające 

się na zdrowy styl życia 

- omawia zasady higieny ciała 

- wymienia podstawowe zasady 

zapobiegania chorobom zakaźnym 

- na podstawie instrukcji 

objaśnia sposób posługiwania się 

środkami czystości 

- opisuje sposoby zabezpieczania 

się przed skutkami nadmiernego 

promieniowania słonecznego 

- wskazuje przykłady 

niekorzystnego wpływu roślin, 

zwierząt i grzybów na zdrowie 

człowieka 

- wymienia podstawowe zasady 

higieny osobistej i otoczenia 

człowieka i podaje sposoby 

zapobiegania 

- podaje zasady prawidłowego 

odżywiania się 

 

zwierzę 

- opisuje rolę witamin w organizmie 

- podaje przykłady roślin mogących 

wywołać alergię u ludzi 

-  wyjaśnia znaczenie sprawności 

fizycznej dla zdrowia człowieka 

 

 

Kryteria oceniania z przedmiotu przyroda dla klasy VI Szkoły Podstawowej w ZSS im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

Nauczyciel: Barbara Szymura 

 

Opracowano w oparciu o program nauczania dla szkoły podstawowej „Przyrodo, witaj!” pod redakcją Wawrzyńca Kofty, WSIP. 

 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna 

Uczeń spełnia wymagania na ocenę 

Ocena dobra 

Uczeń spełnia wymagania na 

Ocena bardzo dobra 

Uczeń spełnia wymagania na 

Ocena celująca 
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 dopuszczającą oraz: ocenę dostateczną oraz: ocenę dobrą oraz: 

Uczeń nie spełnia 

wymagań na 

ocenę 

dopuszczającą 

 podaje po jednym przykładzie 

organizmów żyjących w 

wodach 

 dokonuje podziału wód 

powierzchniowych na stojące 

i płynące 

 wymienia przykłady gatunków 

zwierząt żyjących: 

– tylko w wodzie, 

– w wodzie i na lądzie 

 prawidłowo posługuje się 

terminem: gleba 

 podaje nazwy części rośliny 

 podaje zasady pielęgnacji 

roślin doniczkowych 

 wyjaśnia, czym jest łańcuch 

pokarmowy 

 opisuje obowiązki, jakie ma 

człowiek wobec hodowanego 

przez siebie zwierzęcia 

 wymienia przykłady grzybów 

kapeluszowych 

 wymienia czynności życiowe 

organizmów 

 podaje, do czego organizmom 

jest potrzebna energia  

 podaje nazwy gazów: 

niezbędnego organizmom do 

oddychania i powstającego 

podczas oddychania 

 wymienia planety Układu 

Słonecznego  

 opisuje kształt Ziemi 

 podpisuje na rysunku globusa: 

bieguny, równik, południk 

zerowy i 180 , półkule 

 określa kierunki na globusie i 

na mapie świata 

 wymienia czynniki niezbędne 

do życia roślin lądowych i 

wodnych 

 podaje przykłady organizmów 

żyjących w glebie 

 rozpoznaje na zdjęciach 

gatunki roślin trujących  

 wymienia sposoby pobierania 

tlenu przez różne organizmy 

 wymienia po kolei 

najważniejsze etapy rozwoju 

rośliny 

 podaje przykłady zwierząt 

opiekujących się potomstwem 

i takich, które nie troszczą 

się o potomstwo  

 wyjaśnia, podając przykłady, 

jakie organizmy nazywamy 

pasożytami 

 rozróżnia ciała niebieskie: 

planety, gwiazdy, księżyce 

 podpisuje na mapie oś 

ziemską, biegun północny i 

południowy 

 Demonstruje za pomocą 

globusa ruch obrotowy i ruch 

obiegowy Ziemi 

 wskazuje na krajobrazowej 

mapie świata poszczególne 

strefy krajobrazowe 

 wymienia zajęcia mieszkańców 

lasu równikowego, sawanny 

 rozpoznaje na ilustracjach 

rośliny i zwierzęta typowe dla 

sawanny, strefy pustyń 

gorących, stepu, tundry, 

pustyń lodowych 

 definiuje prędkość jako drogę 

przebytą w jednostce czasu 

 wymienia siły oporu jako 

 opisuje przystosowania ryb 

do życia w wodzie 

 opisuje skład gleby 

 rozpoznaje na ilustracjach 

najczęściej spotykane w 

Polsce gatunki ryb 

słodkowodnych 

 opisuje przystosowanie 

organizmów do życia w 

wodzie 

 opisuje przystosowanie 

organizmów do życia na 

lądzie 

 przedstawia korzyści, jakie 

człowiek czerpie z hodowli 

zwierząt 

 podaje przykłady miejsc 

występowania grzybów 

 dzieli organizmy ze względu 

na sposób, w jaki się 

odżywiają 

 wymienia skutki ruchu 

obrotowego i następstwa 

ruch obiegowego Ziemi 

 posługując się mapą świata, 

wskazuje położenie 

kontynentów i oceanów 

 wymienia elementy 

charakteryzujące klimat 

 wymienia przykłady roślin 

uprawianych w poznanych 

regionach krajobrazowych 

świata  

 wymienia sposoby 

wykorzystania oporu 

powietrza i wody w życiu 

codziennym 

 wymienia czynniki 

zwiększające 

 podaje przykłady łańcuchów 

pokarmowych 

występujących w środowisku 

wodnym i wodno-lądowym 

 opisuje na podstawie 

schematu proces 

powstawania gleby 

 układa proste łańcuchy 

pokarmowe, wykorzystując 

podane przykłady 

organizmów 

 wymienia sposoby 

zapobiegania grzybicy 

 omawia podobieństwa 

i różnice w procesach 

uzyskiwania energii: 

– podczas spalania np. węgla 

– podczas łączenia się substancji 

pokarmowych z tlenem 

w organizmie 

 wyjaśnia, czym różni się 

równik od pozostałych 

równoleżników 

 posługując się 

schematycznym rysunkiem, 

opisuje oświetlenie Ziemi 

w różnych porach roku 

 odczytuje dane z wykresu 

klimatycznego 

 wymienia przykłady 

przystosowań roślin i 

zwierząt do życia na 

gorących i zimnych 

obszarach Ziemi 

 opisuje rozmieszczenie 

stepów na Ziemi, używając 

ich nazw lokalnych: step, 

Uczeń spełnia 

wymagania na 

ocenę bardzo 

dobrą oraz: 

- wykonuje 

zadania 

ponadprogramowe 

- bierze udział w 

szkolnych i 

międzyszkolnych 

konkursach 

wiedzy 

wykazuje 

zainteresowanie 

przedmiotem 
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  podaje nazwy kontynentów 

i oceanów 

 rozpoznaje na ilustracjach 

krajobrazy poszczególnych 

stref  

 podaje przykłady roślin i 

zwierząt wilgotnego lasu 

równikowego, sawanny, pustyni 

gorącej, stepu, tajgi, tundry, 

pustyni lodowej  

 wymienia przykłady ruchu  

 rozróżnia pojęcia: masa, waga, 

objętość  

 na schematycznym rysunku 

wskazuje miejsce i zwrot 

działania siły tarcia 

 wymienia czynniki, od których 

zależą siły oporu powietrza i 

wody 

 wymienia zasady bezpiecznego 

zachowania się podczas burzy  

 wymienia zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń 

elektrycznych 

 wymienia wynalazki, które 

miały duży wpływ na rozwój 

cywilizacji 

czynniki hamujące ruch 

 podaje przykłady zmniejszania 

i zwiększania oporu powietrza 

i wody  

 podaje przykłady zjawisk 

elektrycznych w przyrodzie  

 podaje przykłady 

wykorzystania prądu w życiu 

codziennym 

 prawidłowo posługuje się 

pojęciem magnes, prąd 

elektryczny, przewodnik 

elektryczny, izolator prądu  

i zmniejszające siłę tarcia 

  opisuje mechanizm działania 

siły grawitacji 

 rysuje prosty obwód 

elektryczny 

 wymienia źródła prądu 

 podaje trzy przykłady 

magnesów ze swojego 

otoczenia 

 podaje przykłady 

przewodników oraz 

izolatorów prądu 

 wymienia nazwiska wielkich 

odkrywców i naukowców 

pampa, preria 

 na podstawie 

schematycznego rysunku 

opisuje ruch ciała, 

uwzględniając tor oraz 

zmiany prędkości 

 wyjaśnia zależność między 

siłą tarcia a rodzajem 

podłoża, naciskiem ciała na 

podłoże i przesuwaniem lub 

toczeniem się ciała 

 podaje nazwy i symbole 

biegunów baterii 

 potrafi posługiwać się 

kompasem 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej w nauczaniu zintegrowanym (kl. I-III) 

Nauczyciel Barbara Bańczyk  
 

OCENA „CELUJĄCA”: 

  

1.      Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji; 
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2.      Zna obowiązujące modlitwy  i części Małego Katechizmu; 

3.      Jest aktywny na katechezie; 

4.      Odrabia zadania domowe; 

5.      Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy lub ćwiczenia; 

6.      Bierze udział w konkursach religijnych organizowanych w szkole i poza szkołą 

  

(O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny) 
 

  

OCENA „BARDZO DOBRA”: 

1.      Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności; 

2.      Zna obowiązkowe modlitwy i  części Małego Katechizmu; 

3.      Jest aktywny na katechezie; 

4.      Odrabia zadania domowe; 

5.      Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy 

  

(O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny) 

  

  

OCENA „DOBRA”: 

1.      Uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności; 

2.      Zna ważniejsze modlitwy części Małego Katechizmu; 

3.      Bierze udział w katechezie; 

4.      Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

5.      Zazwyczaj odrabia zadania domowe; 

  

(O ocenie dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny) 
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OCENA „DOSTATECZNA”: 

1.      Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach; 

2.      Zna przynajmniej niektóre modlitwy i części Małego Katechizmu; 

3.      Angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez katechetę 

4.      Prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

5.      Sporadycznie odrabia zadania domowe; 

  

 (O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia) 

  

  
 

  

OCENA „DOPUSZCZAJĄCA”: 

1.      Posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i  podstawowe modlitwy; 

2.      Swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział   w prowadzonych spotkaniach; 

3.      Uczeń często nie prowadzi zeszytu; 

4.      Posiada tylko niektóre zadania domowe; 

  

(O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy , postawy i braki obserwowane u  danego ucznia) 
  

 

 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej w klasach IV-VI 

Nauczyciel Barbara Bańczyk  

  

OCENA „CELUJĄCA”: 

1.      Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji; 
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2.      Zna obowiązujące modlitwy i Mały katechizm; 

3.      Jest aktywny  i zaangażowany na katechezie; 

4.      Odrabia zadania domowe; 

5.      Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie św.; 

6.      Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

7.      Przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje; 

8.      Jest zaangażowany w przygotowanie gazetek szkolnych; 

9.      Jest zaangażowany w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, społecznym, itp.; 

10. Bierze udział w wycieczkach przedmiotowych; 

11. Rozszerza wiadomości poprzez uczestniczenie w różnych nabożeństwach; 

12. Bierze udział w konkursach religijnych organizowanych w szkole i poza szkołą 

(O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny) 

  

 OCENA „BARDZO DOBRA”: 

1.      Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności; 

2.      Zna obowiązkowe modlitwy i  Mały Katechizm; 

3.      Jest aktywny na katechezie i zaangażowany w modlitwę; 

4.      Odrabia zadania domowe; 

5.      Posiada umiejętność wyszukiwania w Piśmie św.; 

6.      Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

7.      Przygotowuje poszczególne katechezy lub materiały na lekcje; 

8.      Jest zaangażowany w przygotowanie gazetek szkolnych; 

(O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny) 

  

  

OCENA „DOBRA”: 

1.      Uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności; 

2.      Zna ważniejsze modlitwy części Małego Katechizmu; 

3.      Bierze udział w katechezie; 

4.      Zazwyczaj odrabia zadania domowe; 

5.      Radzi sobie z wyszukiwaniem tekstów w Piśmie św.; 
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6.      Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

(O ocenie dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny) 
 

OCENA „DOSTATECZNA”: 

1.      Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach; 

2.      Zna przynajmniej niektóre modlitwy i części Małego Katechizmu; 

3.      Angażuje się w lekcje katechezy tylko wówczas, gdy jest mobilizowany przez katechetę 

4.      Prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

5.      Sporadycznie odrabia zadania domowe; 

 (O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia) 

  

  

OCENA „DOPUSZCZAJĄCA”: 

1.      Posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i  podstawowe modlitwy; 

2.      Swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział  w prowadzonych spotkaniach; 

3.      Uczeń często nie prowadzi zeszytu; 

4.      Posiada tylko niektóre zadania domowe; 

(O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy , postawy i braki obserwowane u  danego ucznia) 

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z religii w Gimnazjum (I-III) 

Nauczyciel Barbara Bańczyk 

 

OCENA CELUJĄCA 
1. Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej  
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2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji. 

3.  Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

4. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową.  

5. Angażuje się w pracach pozalekcyjnych, np. gazetki religijne, montaże sceniczne. 

6. Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.  

7. Twórczo uczestniczy w życiu parafii. 

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

9. Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.  

Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą.  

 

OCENA BARDZO DOBRA 

1. Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.  

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

3. Posiada pełną znajomość „Małego katechizmu".  

4. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.  

5. Aktywnie uczestniczy w religii.  

6. Postępuje bez żadnych zastrzeżeń.  

7. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.  

8. Chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii.  

9. Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.  

10. Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.  

 

OCENA DOBRA 

1. Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.  

2. Opanował materiał programowy z religii.  

3. Uczestniczy w rekolekcjach szkolnych.  

4. Wykazuje się dobrą znajomością „Małego katechizmu"  

5. W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.  

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

7. Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.  

8. Jest zainteresowany przedmiotem.  

9. Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.  

10. Postawa ucznia nie budzi wątpliwości, zachowuje szacunek dla wartości religijnych, „świętych miejsc, przedmiotów i znaków".  

11. Stara się być aktywnym podczas lekcji.  
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OCENA DOSTATECZNA 

1. Uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.  

2. Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.  

3. Wykazuje się podstawową znajomością „Małego katechizmu".  

4. W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych.  

5. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.  

6. Stara się uczestniczyć w życiu parafii.  

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

1. Uczeń opanował konieczne pojęcia religijne.  

2. Posiada luźno zestawiony poziom wiadomości programowych.  

3. Prowadzi zeszyt.  

4. Posiada problemy ze znajomością „Małego katechizmu".  

5. Często opuszcza katechezę.  

6. Wykazuje poprawny stosunek do religii.  

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 
1. Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą  

2. Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.  

3. Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

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

5. Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji  

6. Opuszcza lekcje religii  

7. Lekceważy przedmiot.  

8. Odmawia wszelkiej współpracy.  

 

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:  
Obiektywność - zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.  

Jawność - podawanie na bieząco wyników pracy ucznia 

Instruktywność - wskazanie na występujące braki.  
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Mobilizacja do dalszej pracy.  

 

Metody kontroli i oceny:  

Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia  

praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy, wypowiedź ustna).  

Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych). 

  

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:  

Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.  

Zainteresowanie przedmiotem.  

Stosunek do przedmiotu.  

Pilność i systematyczność.  

Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.  

Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także  

wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań,  

motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, 

kultury osobistej, zgodności  

postępowania z przyjętą wiarą nie tylko w klasie, lecz również w szkole oraz poza nią. 

       Ocenie nie podlegają praktyki religijne 
 

 

 

 

 

 
Roczny plan pracy z historii dla klasy I gimnazjum  

Wymagania na poszczególne oceny 

Nauczyciel: Grzegorz Smołka 
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Temat lekcji Zagadnienia 
Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Co to jest 

historia? 

- historia jako nauka 

- definicja źródeł 

historycznych 

- podział źródeł 

historycznych 

- archeologia jako 

nauka pomocnicza 

historii 

- epoki historyczne 

- dawne sposoby 

mierzenia czasu 

- poprawnie posługuje się 

terminami: historia, źródło 

historyczne, nasza era, 

przed naszą erą, wiek 

- dokonuje prostej klasyfikacji 

źródeł historycznych 

- podaje przykłady źródeł 

pisanych i niepisanych 

- określa wiek danego 

wydarzenia 

- poprawnie posługuje się 

terminami: archeologia, epoki 

historyczne, chronologia, 

prahistoria 

- wymienia nazwy epok 

historycznych w kolejności 

chronologicznej: 

starożytność, średniowiecze, 

nowożytność, współczesność 

- umiejscawia wydarzenia w 

odpowiedniej epoce 

historycznej 

- wyjaśnia, na czym 

polega praca historyka i 

archeologa 

- wymienia stosowane 

w przeszłości sposoby 

mierzenia czasu 

- określa ramy 

chronologiczne epok 

historycznych 

- omawia rolę źródeł 

historycznych  

w procesie 

poznawania dziejów 

- rozumie potrzebę 

tworzenia systemu 

datacji i posługiwania 

się nim 

 

 

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI 

1. Prahistoria 

człowieka 

- pochodzenie 

człowieka 

- ewolucja człowieka i 

jej etapy 

- cechy 

charakterystyczne 

poszczególnych 

gatunków 

- poprawnie posługuje się 

terminami: australopitek, 

homo sapiens, koczowniczy 

tryb życia 

- wskazuje na mapie kolebkę 

ludzkości 

 

- poprawnie posługuje się 

terminami: homo habilis, 

homo erectus, homo 

neandertalensis, homo 

sapiens, ewolucja, paleolit 

- wymienia w kolejności etapy 

ewolucji człowieka 

- opisuje warunki życia ludzi  

- określa ramy 

chronologiczne 

kolejnych etapów 

ewolucji człowieka 

- podaje najistotniejsze 

cechy wyglądu różnych 

gatunków 

człowiekowatych  

- omawia znaczenie 

tworzenia i 

praktycznego 

zastosowania 

narzędzi oraz 

opanowania 

umiejętności 

krzesania ognia dla 

rozwoju człowieka 

- wyjaśnia, na czym 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 
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człowiekowatych 

- osiągnięcia człowieka 

pierwotnego 

w czasach prahistorycznych 

- podaje nazwy 

najważniejszych wynalazków 

człowieka z czasów 

prahistorycznych 

i ich umiejętności 

- wskazuje na mapie 

kierunki i trasy 

ekspansji gatunku 

ludzkiego  

 

polegała zależność 

człowieka od 

przyrody 

- wymienia przyczyny 

powstania pierwszych 

dzieł sztuki praludzi 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

wieków – Jak 

zbadano 

pochodzenie 

człowieka? 

- teorie dotyczące 

powstania człowieka 

- Karol Darwin i jego 

odkrycie 

- zadania antropologii 

- przedstawia główne założenia 

teorii Karola Darwina  

- wymienia teorie dotyczące 

powstania człowieka 

 

- poprawnie posługuje się 

terminami: ewolucjonizm, 

antropologia 

- opisuje, czym zajmuje się 

antropolog  

- omawia sposoby ustalania 

wieku znalezisk 

- omawia teorię 

ewolucji Karola 

Darwina 

- wyjaśnia różnice 

między teorią 

kreacjonizmu a 

ewolucjonizmu 

 

- przedstawia 

znaczenie badań 

naukowych oraz 

wykorzystania 

różnych technologii 

dla poznania historii 

człowieka 

 

- prezentuje 

argumenty 

zwolenników  

i przeciwników 

ewolucjonizmu 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

2. Czas 

wielkich 

- wpływ zmian klimatu - poprawnie posługuje się 

terminami: rewolucja 

- poprawnie posługuje się - przedstawia wpływ 

zmian klimatycznych na 

- omawia tryb życia i 

zajęcia ludzi epoki 

- uzasadnia 

słuszność określenia 
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przemian na życie człowieka 

- rewolucja neolityczna 

- początki rolnictwa i 

hodowli 

- pierwsze osady 

- budowle 

megalityczne 

- początek metalurgii 

neolityczna, osiadły tryb życia, 

osada, epoka brązu, epoka 

żelaza 

- przedstawia zmiany, które 

zaszły w życiu człowieka w 

okresie neolitu 

- podaje nazwy metali 

wykorzystywanych przez 

praludzi do wytopu broni, 

narzędzi, ozdób 

terminami: neolit, megalit 

- określa ramy chronologiczne 

rewolucji neolitycznej 

- opisuje życie codzienne ludzi 

przed rewolucją neolityczną 

- omawia sposób wytopu 

brązu i żelaza 

 

tryb życia człowieka 

pierwotnego 

- omawia tryb życia i 

zajęcia ludzi epoki 

neolitu 

- nazywa i lokalizuje na 

mapie pozostałości 

najstarszej znanej 

osady ludzkiej 

- wskazuje na mapie 

miejsce położenia 

najbardziej znanej 

budowli megalitycznej 

- wyjaśnia, jakie zmiany 

nastąpiły  

w życiu człowieka 

dzięki opanowaniu 

umiejętności wytopu 

metali 

neolitu  

- charakteryzuje 

wygląd osad 

neolitycznych  

- opisuje wygląd i 

funkcje budowli 

megalitycznych 

 

rewolucja dla zmian, 

które zaszły  

w życiu człowieka w 

okresie neolitu 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

3. W kraju 

Sumerów 

- położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne 

Mezopotamii 

- powstanie pierwszych 

państw 

- poprawnie posługuje się 

terminami: cywilizacja, 

Mezopotamia, system 

irygacyjny, Sumerowie, miasto-

państwo 

- lokalizuje na mapie 

- podaje ramy chronologiczne 

istnienia cywilizacji 

sumeryjskiej 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Żyzny Półksiężyc, 

król-kapłan, zikkurat 

- charakteryzuje 

oddziaływanie 

warunków naturalnych 

na życie mieszkańców 

Mezopotamii 

 

- omawia organizację 

państwa Sumerów  

- przedstawia związek 

między budową  

i utrzymaniem sieci 

- wyjaśnia, jaki 

wpływ na 

organizację 

pierwszych państw 

miało ich położenie 

geograficzne oraz 

warunki naturalne  
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- organizacja państwa 

Sumerów 

- osiągnięcia cywilizacji 

sumeryjskiej 

Mezopotamię 

- omawia położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne panujące w 

Mezopotamii 

- wymienia osiągnięcia 

Sumerów 

- określa rolę rzek w 

starożytnej Mezopotamii 

- opisuje wygląd miast 

sumeryjskich 

irygacyjnej  

a powstaniem 

pierwszych państw 

 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

4. Babilonia i 

Asyria 

- państwo babilońskie 

- Hammurabi i jego 

kodeks prawny 

- Babilon 

- państwo asyryjskie 

- organizacja armii 

asyryjskiej 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Babilon, Kodeks 

Hammurabiego, politeizm 

- określa, kim był i czym 

zasłynął Hammurabi 

- lokalizuje na mapie państwo 

babilońskie i asyryjskie 

- omawia najważniejsze zasady 

prawne zapisane w Kodeksie 

Hammurabiego 

 

- zna wydarzenia związane z 

datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., 

XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 

612 r. p.n.e., VI w. p.n.e. 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Aszur, Niniwa, 

wiszące ogrody, rydwan 

- określa, kim byli czym 

zasłynęli: Nabuchodonozor II, 

Sargon II Wielki, Asurbanipal 

- omawia organizację 

państwa babilońskiego 

- prezentuje 

najważniejsze fakty  

z historii Asyrii i 

Babilonii 

- interpretuje zasadę 

„oko za oko, ząb za 

ząb” 

- omawia system 

religijny starożytnej 

Babilonii 

- przedstawia 

- ocenia starożytny 

system prawny 

- omawia system 

religijny starożytnej 

Babilonii 

- wymienia czynniki, 

które umożliwiły 

Asyryjczykom 

prowadzenie 

skutecznej polityki 

podbojów 

- wyjaśnia znaczenie 

kodyfikacji prawa 

dla sprawnego 

funkcjonowania 

państwa 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 



str. 32 
 

osiągnięcia cywilizacji 

asyryjskiej 

- wymienia rodzaje 

wojsk wchodzących w 

skład armii asyryjskiej 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

5. W Egipcie 

faraonów 

- położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne Egiptu 

- Nil i jego rola 

- organizacja państwa 

egipskiego 

- społeczeństwo 

starożytnego Egiptu 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Egipt Górny, Egipt 

Dolny, faraon 

- lokalizuje na mapie Egipt 

- omawia położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne panujące w Egipcie 

 

- zna wydarzenia związane z 

datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., 

XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e. 

- podaje ramy chronologiczne 

istnienia cywilizacji egipskiej 

- przedstawia najważniejsze 

dokonania Ramzesa II 

- charakteryzuje strukturę 

społeczeństwa egipskiego 

- określa zakres władzy 

faraona 

- wyjaśnia rolę Nilu w 

rozwoju cywilizacji 

egipskiej 

- omawia organizację 

państwa egipskiego 

- opisuje państwo 

egipskie za panowania 

Ramzesa II 

- uzasadnia słuszność 

określenia „Egipt – 

darem Nilu” 

- tłumaczy, jaką rolę 

odgrywały 

poszczególne 

warstwy 

społeczeństwa 

egipskiego 

- prezentuje dzieje 

Egiptu w I tysiącleciu 

p.n.e. 

- wskazuje i ocenia 

źródła potęgi 

starożytnego Egiptu 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski  

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

6. Piramidy, 

mumie i 

hieroglify 

- religia Egipcjan 

- wiara w życie 

pozagrobowe 

- osiągnięcia cywilizacji 

- poprawnie posługuje się 

terminami: politeizm, mumia, 

mumifikacja, sarkofag, 

piramida, hieroglify 

- wymienia imiona 

- zna wydarzenia związane z 

datami: ok. 2500 r. p.n.e., 

1313 r. p.n.e. 

- poprawnie posługuje się 

terminami: sfinks, Dolina 

- wymienia cechy 

charakterystyczne 

wyglądu wybranych 

bogów egipskich 

- omawia rolę religii w 

- wyjaśnia 

przeznaczenie Doliny 

Królów  

- opisuje etapy 

procesu mumifikacji 

- ocenia wkład 

mieszkańców Egiptu 

w rozwój cywilizacji 

 



str. 33 
 

egipskiej 

- pochówek zmarłych – 

mumifikacja, 

grobowce, piramidy 

najważniejszych bogów 

egipskich 

- przedstawia największe 

osiągnięcia cywilizacji egipskiej 

Królów 

- podaje nazwy 

najsłynniejszych piramid 

egipskich 

 

życiu starożytnych 

Egipcjan 

- podaje przyczyny 

mumifikacji zwłok 

- tłumaczy, czym były i 

jak budowano egipskie 

piramidy 

 

- określa cechy religii 

starożytnego Egiptu 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Jak dawniej 

badano 

zabytki 

starożytnego 

Egiptu? 

- początki archeologii  

w Egipcie 

- odkrycie grobowca 

Tutenchamona 

  - przedstawia 

dokonania postaci: 

Howarda Cartera, lorda 

Carnarvona  

- omawia okoliczności 

odkrycia grobowca 

Tutenchamona 

- opisuje wygląd 

grobowca 

Tutenchamona 

- opowiada, czego 

dotyczy tzw. klątwa 

Tutenchamona 

 

- zna wydarzenia 

związane z datami: 

1798 r., 1922 r. 

- przedstawia 

dokonania 

Tutenchamona 

- wyjaśnia różnice 

między dawną a 

współczesną 

archeologią 

- określa okoliczności, 

w których doszło do 

rozpoczęcia badań 

archeologicznych w 

Egipcie 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 
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- ocenia postawę 

pierwszych badaczy 

dziejów Egiptu 

7. Starożytny 

Izrael 

- powstanie państwa 

Izrael 

- położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne Palestyny 

- panowanie Dawida i 

Salomona 

- niewola babilońska 

- judaizm 

- Biblia 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Hebrajczycy, 

Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, 

niewola babilońska, prorok, 

Mesjasz, monoteizm, judaizm, 

dekalog 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Abraham, Mojżesz, 

Dawid, Salomon 

- lokalizuje na mapie Izrael 

- omawia położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne Palestyny 

- określa ramy chronologiczne 

istnienia państwa 

żydowskiego 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Kanaan, menora, 

Biblia, Tora, Arka Przymierza 

- przedstawia dokonania 

Cyrusa II Wielkiego 

- opisuje wygląd świątyni 

jerozolimskiej 

- wskazuje na mapie 

szlak wędrówki 

Izraelitów z Egiptu do 

Kanaan i omawia jej 

przebieg 

- omawia sytuację 

narodu żydowskiego po 

śmierci Salomona 

- przedstawia 

okoliczności upadku 

państwa żydowskiego 

- charakteryzuje system 

wierzeń Izraelitów 

 

- opisuje okoliczności 

powstania państwa 

Izrael 

- określa rolę 

proroków i Mesjasza 

w życiu Hebrajczyków 

- omawia różnice 

między religią Żydów 

a wierzeniami 

pozostałych 

cywilizacji 

starożytnych 

- ocenia rolę Biblii 

jako źródła 

historycznego 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą: 

aktywność w czasie 

zajęć 

8. Indie i 

Chiny 

- położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne Indii i Chin 

- powstanie państw na 

Półwyspie Indyjskim 

oraz w dorzeczu 

Huang-ho i Jangcy 

- określa czas powstania 

cywilizacji Indii i Chin 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Ariowie, kasta, 

system kastowy, buddyzm, 

hinduizm, nirwana, Wielki Mur 

Chiński 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Harappa, 

Mohendżo Daro, cytadela, 

terakotowa armia, 

humanitaryzm 

- zna i krótko charakteryzuje 

postaci Buddy i Konfucjusza 

- przedstawia zasady 

funkcjonowania 

społeczeństwa 

indyjskiego za rządów 

Ariów 

- opisuje organizację 

państwa chińskiego 

- porównuje założenia 

buddyzmu i 

hinduizmu 

- prezentuje zasięg 

terytorialny 

buddyzmu w 

przeszłości i 

- ocenia wpływ 

konfucjanizmu na 

budowę Cesarstwa 

Chińskiego 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 
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- buddyzm 

- hinduizm 

- organizacja państwa 

chińskiego 

- konfucjanizm 

- osiągnięcia cywilizacji 

Indii i Chin 

- lokalizuje na mapie Indie i 

Chiny 

- omawia położenie 

geograficzne oraz warunki 

naturalne cywilizacji indyjskiej i 

chińskiej 

- wymienia osiągnięcia 

cywilizacji indyjskiej i chińskiej 

- wyjaśnia przyczyny 

budowy Wielkiego 

Muru Chińskiego 

- charakteryzuje system 

filozoficzny stworzony 

przez Konfucjusza 

 

współcześnie 

 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

9. Od 

rysunków 

naskalnych do 

alfabetu 

- ewolucja pisma 

- rodzaje pisma 

- materiały 

piśmiennicze 

- alfabet 

- osiągnięcia Fenicjan 

- poprawnie posługuje się 

terminami: piktogram, pismo 

klinowe, hieroglif, papirus, 

alfabet, Fenicjanie 

- wymienia rodzaje pisma, 

którymi posługiwały się ludy 

starożytne 

- podaje nazwy materiałów 

piśmienniczych stosowanych w 

starożytności 

- podaje daty powstania 

poszczególnych rodzajów 

pisma 

- określa rolę pisma w 

starożytności 

- opisuje znaczenie alfabetu 

stworzonego przez Fenicjan 

- wyjaśnia przyczyny 

powstania pisma 

- przedstawia historię 

pisma 

- opisuje sposób 

produkcji papirusu 

 

- tłumaczy, na czym 

polega wyższość 

pisma alfabetycznego 

nad pismem 

obrazkowym 

- ocenia znaczenie 

powstania pisma  

dla rozwoju 

cywilizacji ludzkiej 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć  
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Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Jak 

odczytano 

pismo 

Egipcjan? 

- Kamień z Rosetty 

- okoliczności 

odczytania pisma 

starożytnych Egipcjan 

- znaczenie hieroglifów 

egipskich 

- poprawnie posługuje się 

terminami: hieroglif, pismo 

demotyczne i hieratyczne, 

alfabet grecki 

- wyjaśnia, kim był i czym 

zasłynął Jean-François 

Champollion 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Kamień z Rosetty, 

kartusz 

- wyjaśnia zasady 

posługiwania się 

hieroglifami 

- podaje okoliczności 

odnalezienia Kamienia 

z Rosetty 

 

- zna wydarzenia 

związane z datami: 

1799 r., 1824 r. 

- opisuje, w jaki 

sposób odszyfrowano 

hieroglify egipskie 

- wymienia cechy 

charakteryzujące 

rzetelnego badacza 

- ocenia wpływ 

pisma 

hieroglificznego na 

inne cywilizacje w 

obszarze Żyznego 

Półksiężyca 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

ROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA 

1. Świat 

Hellenów 

- położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne Grecji 

- zajęcia Hellenów 

- organizacja miast-

państw  

- omawia położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne Grecji 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Hellada, 

Hellenowie, polis, agora, 

kolonizacja, kolonia, 

- określa ramy chronologiczne 

istnienia kultury minojskiej i 

mykeńskiej 

- poprawnie posługuje się 

terminami: kultura minojska, 

kultura mykeńska 

- wyjaśnia wpływ 

warunków naturalnych 

na życie i zajęcia 

Greków, a także na 

organizację 

państwowości greckiej 

- opisuje wygląd 

- charakteryzuje 

kulturę minojską  

i mykeńską 

- tłumaczy, jaką 

funkcję pełniła agora 

- przedstawia 

- określa czynniki 

jednoczące Greków 

 

Ponadto:  

- samodzielnie 

formułuje opinie i 
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- kultura minojska i 

mykeńska 

- czynniki jednoczące 

Greków 

- kolonizacja grecka 

 

metropolia 

- lokalizuje na mapie Grecję 

- opisuje życie i zajęcia 

mieszkańców Grecji 

- wskazuje na mapie zasięg 

kolonizacji greckiej 

greckiej polis 

- wymienia przyczyny 

kolonizacji greckiej 

 

przebieg kolonizacji 

greckiej 

 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

2. Demokra-

tyczne Ateny 

- zasady 

funkcjonowania 

demokracji ateńskiej 

- społeczeństwo Aten 

- instytucje władzy w 

Atenach 

- ostracyzm 

- wygląd starożytnych 

Aten 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Ateny, Attyka, 

demokracja, zgromadzenie 

ludowe (eklezja), Akropol 

- lokalizuje na mapie Ateny 

- wymienia nazwy organów 

władzy ateńskiej polis 

- określa, które warstwy 

społeczne posiadały prawa 

polityczne, a które były ich 

pozbawione 

 

- zna wydarzenie związane z 

datą 508 r. p.n.e. 

- przedstawia dokonania 

Peryklesa 

- poprawnie posługuje się 

terminami: demagog, strateg, 

ostracyzm, agora 

- charakteryzuje 

społeczeństwo Aten 

- opisuje życie codzienne i 

zajęcia Ateńczyków  

- omawia cechy 

charakterystyczne demokracji 

- wskazuje 

podobieństwa i różnice 

między demokrację 

ateńską a współczesną 

- wyjaśnia, jaką rolę w 

demokracji ateńskiej 

odgrywał ostracyzm 

- opisuje wygląd 

starożytnych Aten 

 

- prezentuje proces 

kształtowania się 

demokracji ateńskiej 

- ocenia dokonania 

Peryklesa i jego 

zasługi w rozwoju 

demokracji ateńskiej 

- formułuje wnioski 

dotyczące wpływu 

demokracji 

ateńskiej na rozwój 

państw 

demokratycznych w 

przyszłości 

 

Ponadto:  

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 
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zajęć 

3. W 

starożytnej 

Sparcie 

- Sparta 

- mieszkańcy Sparty 

- ustrój Sparty 

- wychowanie 

spartańskie 

- obyczaje Spartan 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Sparta, Lakonia, 

heloci, periojkowie 

- lokalizuje na mapie Spartę 

- opisuje życie i zajęcia Spartan 

- omawia charakterystyczne 

cechy ustroju Sparty  

- tłumaczy, na czym polegało 

wychowanie spartańskie 

- określa, kim był i czym 

zasłynął Likurg 

- poprawnie posługuje się 

terminami: geruzja (rada 

starszych), eforzy, 

zgromadzenie ludowe  

- omawia zadania organów 

władzy w polis 

- charakteryzuje 

społeczeństwo spartańskie 

- wyjaśnia znaczenie 

powiedzeń: „z tarczą lub na 

tarczy”, „mówić lakonicznie”  

- określa rolę i zadania 

królów spartańskich 

- tłumaczy, jaką pozycję 

w społeczeństwie 

spartańskim zajmowały 

kobiety 

- przedstawia 

okoliczności upadku 

państwa spartańskiego  

- wskazuje różnice 

między ustrojem Sparty 

i Aten 

 

- dokonuje oceny 

ustroju Sparty 

- przedstawia związek 

między małą liczbą 

Spartan a ich 

sposobem 

wychowania i życia 

- ocenia reguły, 

którym podlegało 

życie Spartan 

- wskazuje genezę 

różnic ustrojowych 

starożytnej Grecji  

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

4. Wojny 

perskie 

- armia grecka 

- skutki wojen grecko-

perskich 

- organizacja armii 

greckiej 

- przyczyny konfliktów  

grecko-perskich 

- zna wydarzenie związane z 

datą VI w. p.n.e.  

- poprawnie posługuje się 

terminami: hoplita, falanga, 

Persja, Maraton, Termopile, 

Salamina, Plateje 

- lokalizuje na mapie Persję i 

Grecję 

- wymienia główne przyczyny 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 490 r. p.n.e., 480 r. 

p.n.e., 479 r. p.n.e. 

- wymienia dokonania i 

wyjaśnia znaczenie postaci: 

Dariusza, Kserksesa, 

Miltiadesa, Leonidasa i 

Temistoklesa 

- analizuje przyczyny wojen 

- omawia wygląd i 

uzbrojenie greckiego 

hoplity 

- opisuje wygląd triery 

- przedstawia przebieg 

konfliktu grecko-

perskiego 

- wyjaśnia symboliczne 

znaczenie słów: 

- omawia dokonania 

greckich dowódców  

- wyjaśnia 

pochodzenie tradycji 

biegu maratońskiego  

- ocenia postawę 

wojowników 

spartańskich 

walczących pod 

- określa wpływ 

wojen grecko-

perskich na 

późniejsze dzieje 

starożytnej Grecji  

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 
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- przebieg wojen 

Greków z Persami 

- najsłynniejsi dowódcy 

greccy 

wojen grecko-perskich 

- wskazuje na mapie trasy 

wypraw Persów przeciwko 

Grekom oraz miejsca 

najważniejszych bitew  

grecko-perskich  

- poprawnie posługuje się 

terminami: hoplon, 

Nieśmiertelni, triera 

- opisuje taktykę walki 

stosowaną przez Greków 

„Termopile”, 

„Przechodniu, powiedz 

Sparcie, że tu leżymy, 

wierni jej prawom”  

- podaje podstawowe 

informacje dotyczące 

państwa perskiego 

Termopilami 

- tłumaczy, jakie 

czynniki 

zadecydowały o 

ostatecznym sukcesie 

Greków 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

5. Wierzenia 

starożytnych 

Greków 

- bogowie greccy 

- świątynie i obrzędy 

- wyrocznia 

- Akropol 

- mitologia grecka 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Olimp, wyrocznia, 

Akropol, mit, heros 

- lokalizuje na mapie Olimp i 

Delfy 

- podaje imiona głównych 

bogów i bogiń greckich oraz 

dziedziny życia, którym 

patronowali 

- wymienia imiona 

najsłynniejszych herosów 

greckich 

- poprawnie posługuje się 

terminami: tytani, Pytia 

- charakteryzuje system 

wierzeń starożytnych Greków 

- wskazuje atrybuty 

poszczególnych bóstw 

- określa rolę wyroczni 

w życiu Greków  

- opisuje wygląd 

ateńskiego Akropolu 

- wyjaśnia znaczenie 

mitu o Prometeuszu 

- tłumaczy, na czym 

polega postawa 

prometejska 

- tłumaczy rolę mitów 

w życiu Greków 

- odszukuje w mitach 

wartości uniwersalne 

- omawia rolę religii 

jako czynnika 

jednoczącego 

Greków 

 

Ponadto:  

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

6. Igrzyska 

olimpijskie 

- sport w życiu Greków 

- związek zawodów 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 776 r. p.n.e., 1896 r. 

- zna wydarzenie związane z 

datą 393 r. n.e. 

- charakteryzuje sposób 

traktowania 

- określa rolę igrzysk 

olimpijskich w 

- omawia ideę 

starożytnych i 
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sportowych z religią 

- przebieg starożytnych 

igrzysk olimpijskich 

- greckie obiekty 

sportowe 

- bohaterowie 

antycznych igrzysk 

- poprawnie posługuje się 

terminami: gimnazjon, igrzyska, 

olimpiada, Olimpia, pięciobój 

olimpijski 

- lokalizuje na mapie Olimpię 

- wymienia dyscypliny 

sportowe znane starożytnym 

Grekom 

- poprawnie posługuje się 

terminami: agon, hipodrom 

- wyjaśnia rolę sportu w życiu 

Greków 

- opisuje przebieg 

starożytnych igrzysk 

olimpijskich 

zwycięzców igrzysk 

przez Greków 

- przedstawia 

podobieństwa i różnice 

między starożytnymi a 

współczesnymi 

igrzyskami olimpijskimi 

 

podtrzymywaniu 

jedności starożytnej 

Hellady 

współczesnych 

igrzysk olimpijskich 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

7. Kultura 

starożytnej 

Grecji 

- teatr grecki 

- literatura grecka 

- malarstwo i rzeźba 

- architektura 

- najwięksi 

przedstawiciele kultury 

greckiej 

- wyjaśnia, kim byli  Homer i 

Fidiasz oraz podaje tytuły ich 

dzieł 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Wielkie Dionizje, 

koturny, dramat, tragedia, 

komedia, „Iliada”, „Odyseja”  

- przedstawia okoliczności 

narodzin teatru greckiego 

- prezentuje najważniejsze 

osiągnięcia kultury greckiej 

- zna wydarzenia związane z 

datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 

534 r. p.n.e. 

- krótko charakteryzuje 

postaci: Sofoklesa, 

Arystofanesa i Myrona, 

wymieniając ich kluczowe 

dzieła 

- poprawnie posługuje się 

terminami: skene, 

proskenion, orchestra, 

theatron, meandry, 

- wyjaśnia zasady 

obowiązujące w teatrze 

greckim 

- przedstawia różnice 

między grecką tragedią 

a komedią 

- opisuje wygląd teatru 

greckiego 

- określa różnice 

pomiędzy porządkami 

architektonicznymi 

- przytacza 

najważniejsze 

informacje dotyczące 

treści „Iliady” i 

„Odysei” 

- wskazuje cechy 

charakterystyczne 

rzeźby i malarstwa 

greckiego  

- omawia rolę teatru 

w życiu starożytnych 

- porównuje 

społeczną rolę 

teatru w starożytnej 

Grecji i 

współcześnie  

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 
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- wymienia nazwy greckich 

porządków architektonicznych 

malarstwo czarnofigurowe i 

czerwonofigurowe  

- opisuje przebieg Wielkich 

Dionizji 

występującymi w 

starożytnej Grecji 

- podaje nazwy stylów 

malarskich 

stosowanych przez 

starożytnych Greków 

Greków 

 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

8. Filozofowie 

i wynalazcy 

- filozofia grecka 

- najsłynniejsze greckie 

szkoły 

- matematyka 

- historia i geografia 

- najwybitniejsi 

reprezentanci nauki 

greckiej 

- greckie wynalazki 

- wyjaśnia, kim byli i czym 

zasłynęli: Sokrates, Platon, 

Arystoteles, Pitagoras, 

Herodot, Tukidydes, 

Archimedes 

- poprawnie posługuje się 

terminami: filozofia, logika 

- wymienia zagadnienia będące 

przedmiotem zainteresowania 

filozofów 

- opisuje dokonania 

przedstawicieli nauki greckiej 

- zna wydarzenia związane z 

datami: VII–VI w. p.n.e., V w. 

p.n.e., IV w. p.n.e., III w. 

p.n.e., II w. n.e. 

- krótko charakteryzuje 

dokonania: Heraklita z Efezu, 

Demokryta z Abdery, Talesa z 

Miletu, Euklidesa, Klaudiusza 

Ptolemeusza 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Akademia 

Platońska, Liceum, klepsydra 

- opisuje okoliczności 

narodzin filozofii 

- przedstawia poglądy 

najsłynniejszych 

filozofów greckich 

 

- wyjaśnia rolę 

filozofii w życiu 

starożytnych Greków 

- ocenia wkład 

greckich filozofów i 

wynalazców w rozwój 

różnych dziedzin 

nauki 

 

- wskazuje 

kontynuację myśli 

filozoficznej 

starożytnych 

Greków we 

współczesnych 

systemach 

filozoficznych (na 

wybranych 

przykładach)  

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 
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zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Czy „ogniste 

zwierciadła” 

Archimedesa 

istniały 

naprawdę? 

- osiągnięcia 

Archimedesa 

- „ogniste zwierciadła” 

  - przedstawia 

dokonania 

Archimedesa  

- poprawnie posługuje 

się terminami: „ogniste 

zwierciadła”, eureka 

(heureka) 

- wymienia wynalazki 

Archimedesa  

i omawia ich 

zastosowanie 

- wyjaśnia 

domniemaną zasadę 

działania „ognistych 

zwierciadeł” 

- tłumaczy 

konieczność 

wykorzystania 

różnych metod 

badawczych dla 

potwierdzenia 

autentyczności 

zjawisk i wydarzeń 

historycznych 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

9. Podboje 

Aleksandra 

Macedońskie-

go 

- Grecja po wojnach 

perskich 

- Aleksander 

Macedoński 

- wyprawa Aleksandra 

przeciwko Persji 

- imperium 

macedońskie 

- kultura hellenistyczna 

- państwa 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli Filip II i Aleksander 

Wielki 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Związek Morski, 

wojna peloponeska, Issos, 

Gaugamela, kultura 

hellenistyczna 

- lokalizuje na mapie 

Macedonię  

- wskazuje na mapie trasę 

wyprawy Aleksandra, miejsca 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 334p.n.e., 333 r. 

p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. 

p.n.e. 338 r. p.n.e 

- przedstawia dokonania 

Dariusza III 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Cheronea, węzeł 

gordyjski 

- wyjaśnia przyczyny i skutki 

wojny peloponeskiej 

- opisuje proces 

tworzenia potęgi 

Macedonii przez Filipa 

II 

- opisuje przebieg 

wyprawy Aleksandra 

przeciwko Persom 

- omawia sytuację w 

Grecji po zakończeniu 

wojen z Persją 

- omawia organizację 

imperium 

- wyjaśnia znaczenie 

klęski Greków  

w bitwie pod 

Cheroneą 

- wymienia 

okoliczności 

powstania państw 

hellenistycznych 

- ocenia wpływ 

jednostki na proces 

kształtowania dziejów 

- dokonuje analizy 

upadku 

starożytnego świata 

Grecji i sukcesu 

Macedonii 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 
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hellenistyczne najważniejszych bitew i zajęte 

terytoria 

- podaje przyczyny i skutki 

podboju Persji przez 

Aleksandra 

macedońskiego 

- podaje cechy 

charakterystyczne 

kultury hellenistycznej 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Jak 

wyglądała 

latarnia 

morska na 

Faros? 

- latarnia na Faros 

- badania 

archeologiczne 

pozostałości po latarni 

  - przedstawia 

dokonania postaci: 

Sostratosa, 

Ptolemeusza I, 

Ptolemeusza II 

- lokalizuje na mapie 

wyspę Faros i port w 

Aleksandrii 

- omawia okoliczności 

budowy latarni na 

Faros 

- opisuje 

prawdopodobny 

wygląd latarni 

- wyjaśnia znaczenie 

prowadzenia badań 

archeologicznych dla 

lepszego poznania 

historii i dokonań 

człowieka 

- określa 

ekonomiczną i 

strategiczną rolę 

latarni morskiej na 

Faros i portu w 

Aleksandrii  

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

ROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE 

1. Początki - Italia – położenie - zna wydarzenie związane z - zna wydarzenia związane z - omawia okoliczności - wymienia imiona - porównuje wpływ 
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Rzymu geograficzne i warunki 

naturalne 

- legenda o założeniu 

Rzymu 

- monarchia rzymska i 

jej upadek 

- społeczeństwo Rzymu 

- podbój Italii przez 

Rzymian 

datą 753 r. p.n.e. 

- poprawnie posługuje się 

terminami: wilczyca 

kapitolińska, patrycjusz, 

plebejusz 

- lokalizuje na mapie Italię i 

Rzym  

- omawia położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne panujące w Italii 

- określa ramy chronologiczne 

istnienia monarchii w Rzymie 

- wymienia nazwy warstw 

społecznych w starożytnym 

Rzymie 

datami: 389 r. p.n.e., 509 r. 

p.n.e 

- przedstawia postacie 

legendarnych założycieli 

Rzymu: Romulusa i Remusa 

- opowiada legendę o 

założeniu Rzymu 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Etruskowie, 

Italikowie, Latynowie, Lacjum, 

Galowie 

- wskazuje na mapie terytoria 

w Italii podbite przez Rzymian 

obalenia monarchii w 

Rzymie 

- określa rolę i zadania 

poszczególnych warstw 

społecznych 

starożytnego Rzymu 

- podaje nazwy ludów 

italskich podbitych 

przez wojska rzymskie 

królów panujących w 

Rzymie 

- charakteryzuje 

panowanie kolejnych 

władców rzymskich 

- przedstawia etapy 

podboju Italii  

przez Rzymian 

- wyjaśnia znaczenie 

wyrażenia 

„pyrrusowe 

zwycięstwo” 

warunków 

naturalnych na 

kierunki rozwoju 

cywilizacji rzymskiej 

i greckiej 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Jak poznano 

pochodzenie 

Etrusków? 

- pochodzenie 

Etrusków 

- osiągnięcia cywilizacji 

etruskiej 

  - określa, kim był i czym 

zasłynął Herodot 

- lokalizuje na mapie 

siedziby Etrusków w 

Italii 

- wskazuje na mapie 

prawdopodobne 

miejsca pochodzenia 

- określa, kim był i 

czym zasłynął 

Dionizjusz z 

Halikarnasu 

- omawia organizację 

państwa etruskiego 

- opisuje tryb życia i 

zajęcia Etrusków 

- porównuje 

osiągnięcia 

cywilizacji etruskiej 

z osiągnięciami 

wcześniejszych 

cywilizacji 

starożytnych 
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Etrusków 

- wymienia osiągnięcia 

cywilizacji etruskiej 

- dostrzega rolę 

współczesnych 

technologii w 

procesie poznawania 

dziejów 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

2. Republika 

rzymska 

- ustrój państwa 

rzymskiego 

- urzędnicy rzymscy 

- zasady 

funkcjonowania 

republiki 

- rola plebejuszy w 

państwie rzymskim 

- poprawnie posługuje się 

terminami: republika, 

zgromadzenie ludowe, senat, 

konsul, pretor, cenzor, edyl, 

kwestor, trybun ludowy, veto 

- omawia zadania 

zgromadzenia ludowego, 

senatu  

- poprawnie posługuje się 

terminami: kolegialność, 

dyktator, liktor 

- przedstawia zasady 

funkcjonowania republiki 

rzymskiej  

- omawia zadania 

poszczególnych urzędników 

rzymskich 

- wskazuje 

podobieństwa i różnice 

między demokracją 

ateńską a republiką 

rzymską 

- określa istotę sporu 

o prawa polityczne 

plebejuszy i sposób 

jego rozwiązania  

- podaje cechy, które 

powinien posiadać 

wzorowy obywatel 

Rzymu 

- analizuje istotę 

republiki rzymskiej 

jako formy państwa 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 
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3. Podboje 

Rzymu 

- armia rzymska 

- wojny punickie 

- ekspansja Rzymu po 

wojnach punickich 

- podbój Galii przez 

Juliusza Cezara 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 264–241 r. p.n.e., 218–

201 r. p.n.e., 149–146 r. p.n.e. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Hannibal, Juliusz 

Cezar 

- poprawnie posługuje się 

terminami: legion, wojny 

punickie, Kartagina, Imperium 

Rzymskie 

- wskazuje na mapie terytoria 

zajęte przez Rzymian podczas 

wojen punickich 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 216 r. p.n.e., 202 r. 

p.n.e., 52 r. p.n.e. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Scypion, 

Wercyngetoryks 

- poprawnie posługuje się 

terminami: oddział 

inżynieryjny, Kanny, Zama, 

Alezja 

- określa przyczyny i skutki 

wojen punickich 

- wskazuje na mapie terytoria 

zajęte przez Rzymian w II i I 

w. p.n.e. 

- omawia przebieg 

wojen punickich 

- opisuje wygląd i 

elementy uzbrojenia 

rzymskiego legionisty 

- wymienia typy 

oddziałów 

wchodzących w skład 

armii 

- prezentuje 

dokonania Hannibala 

i określa ich znaczenie 

- charakteryzuje 

taktykę walki 

stosowaną przez 

Rzymian 

- dokonuje analizy 

porównawczej 

taktyki walki 

Rzymian, Greków i 

Macedończyków 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

4. Upadek 

republiki 

rzymskiej 

- skutki podbojów 

rzymskich 

- niewolnictwo  

w Rzymie – powstanie 

Spartakusa 

- kryzys republiki 

rzymskiej 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Spartakus, Oktawian, 

Kleopatra 

- poprawnie posługuje się 

terminami: prowincja, 

namiestnik, łuk triumfalny, 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 71 r. p.n.e., 60 r. 

p.n.e., 48 r. p.n.e.  

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Pompejusz, Krassus, 

Marek Antoniusz  

- poprawnie posługuje się 

terminami: triumf, sieciarz, 

samnita, arystokracja, 

- charakteryzuje sposób 

organizacji prowincji 

rzymskich 

- opisuje przebieg 

pochodu triumfalnego 

- wyjaśnia, na czym 

polegały walki 

gladiatorów 

- prezentuje przebieg 

wojen domowych w 

Rzymie 

- lokalizuje na mapie 

miejsca bitew z 

okresu wojen 

domowych 

- dokonuje analizy 

porównawczej 

ustroju republiki 

rzymskiej sprzed i w 

trakcie dyktatury 

Gajusza Juliusza 

Cezara 
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- wojny domowe 

- rządy Juliusza Cezara 

gladiator 

- wymienia korzyści, jakie Rzym 

czerpał z posiadania prowincji 

- wyjaśnia, skąd pochodzili 

niewolnicy rzymscy 

 

Farsalos, Akcjum 

- omawia rolę triumfu w 

starożytnym Rzymie 

- omawia skutki podbojów 

rzymskich  

- podaje przyczyny i przejawy 

kryzysu republiki rzymskiej 

- przedstawia sytuację 

niewolników w państwie 

rzymskim 

- omawia przebieg 

powstania Spartakusa  

- wymienia dokonania 

Juliusza Cezara 

- przedstawia 

okoliczności śmierci 

Kleopatry 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

5. Cesarstwo 

rzymskie 

- organizacja i ustrój 

cesarstwa 

- panowanie 

Oktawiana Augusta 

- rozwój terytorialny 

cesarstwa 

- rzymskie drogi 

- barbarzyńscy 

- określa, kim był i czym 

zasłynął Oktawian August  

- poprawnie posługuje się 

terminami: pryncypat, cesarz, 

cesarstwo, barbarzyńcy 

- określa znaczenie dróg dla 

funkcjonowania Imperium 

Rzymskiego 

- wymienia nazwy towarów 

sprowadzanych do Rzymu  

- wskazuje na mapie prowincje 

podbite przez Rzymian w 

okresie cesarstwa 

- przedstawia dokonania 

Trajana 

- poprawnie posługuje się 

terminami: pax romana, 

romanizacja, bursztynowy 

szlak, limes, Wał Hadriana, 

Dakowie 

- lokalizuje na mapie 

bursztynowy szlak 

- opowiada, w jaki sposób 

budowano drogi w państwie 

rzymskim  

- wyjaśnia zasady pryncypatu 

- omawia relacje cesarstwa z 

- omawia sytuację w 

państwie rzymskim po 

zakończeniu wojen 

domowych 

- określa zakres władzy 

cesarza 

- wyjaśnia znaczenie 

powiedzenia: 

„Wszystkie drogi 

prowadzą do Rzymu” 

- przedstawia 

organizację państwa 

rzymskiego za czasów 

cesarstwa 

- uzasadnia słuszność 

twierdzenia, że 

cesarstwo było 

„komedią republiki” 

- omawia sposób 

funkcjonowania 

gospodarki 

- ocenia politykę 

cesarstwa w okresie 

pax romana 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 
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barbarzyńskimi sąsiadami zajęć 

6. Życie w 

Wiecznym 

Mieście 

- miasto Rzym 

- domy Rzymian 

- religia rzymska 

- Forum Romanum 

- architektura rzymska 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Forum Romanum, 

łaźnia (termy), amfiteatr, 

westalki 

- omawia funkcje Forum 

Romanum i łaźni rzymskich 

- wymienia rozrywki 

starożytnych Rzymian 

- podaje imiona 

najważniejszych bogów 

rzymskich 

- poprawnie posługuje się 

terminami: atrium, perystyl, 

Ołtarz Pokoju 

- opisuje wygląd starożytnego 

Rzymu 

- opisuje wygląd domu 

bogatego Rzymianina 

- przedstawia system wierzeń 

rzymskich 

- określa warunki życia 

w mieście 

- porównuje Forum 

Romanum z ateńską 

agorą 

- określa podobieństwa 

między religią rzymską 

a grecką 

- opisuje wygląd 

rzymskiej świątyni 

- wskazuje różnice w 

sposobie życia 

zamożnych i ubogich 

Rzymian 

- omawia zmiany w 

wyglądzie Rzymu 

wprowadzone za 

panowania 

Oktawiana Augusta 

- wyjaśnia przyczyny 

popularności kultu 

bogów przejętego od 

ludności z terenów 

podbitych 

- porównuje styl 

życia mieszkańca 

starożytnego Rzymu 

i starożytnych Aten 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Jak odkryto 

Pompeje? 

- okoliczności 

zniszczenia miasta 

- odkrycie ruin 

Pompejów 

- wygląd starożytnego 

miasta 

  - zna wydarzenie 

związane z datą 79 r. 

n.e. 

- lokalizuje na mapie 

Pompeje 

- określa okoliczności 

zniszczenia miasta 

- opisuje wygląd 

- zna wydarzenia 

związane z datami: 

1748 r., 1861 r. 

- przedstawia 

dokonania Giuseppe 

Fiorellego  

- omawia wygląd 

Pompejów 

- ocenia wpływ 

odkrycia ruin 

Pompejów dla 

rozwoju wiedzy o 

Imperium Rzymskim 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 
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rzymskiego domu na 

podstawie wykopalisk 

w Pompejach 

- wyjaśnia, na czym 

polega praca 

archeologa 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

7. Osiągnięcia 

Rzymian 

- związki między 

kulturą rzymską i 

grecką 

- Koloseum 

- akwedukty 

- prawo rzymskie 

- literatura rzymska 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Wergiliusz, Horacy, 

Owidiusz, Liwiusz, Tacyt, 

Swetoniusz 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Koloseum, 

akwedukt, Prawo XII tablic, 

Kodeks Justyniana 

- wymienia osiągnięcia kultury  

i architektury rzymskiej 

- wyjaśnia, do czego służyły 

Koloseum i akwedukty 

- podaje nazwy rzymskich 

zbiorów praw  

- wymienia przedstawicieli 

rzymskiej literatury i historii 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 449 r. p.n.e., 125 r. 

n.e., 70–82 r. n.e. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Galen, Wespazjan, 

Tytus, Justynian, Mecenas 

- poprawnie posługuje się 

terminami: mozaika, mecenas  

- przedstawia sposób budowy 

akweduktów 

- omawia najważniejsze 

zasady prawne obowiązujące 

w starożytnym Rzymie 

 

 

- wskazuje przejawy 

oddziaływania kultury 

greckiej na rzymską 

- opisuje wygląd i 

funkcje Koloseum  

- omawia osiągnięcia 

rzymskie w dziedzinie 

prawa 

- wymienia dokonania 

przedstawicieli 

rzymskiej literatury i 

historii 

- wyjaśnia rolę prawa 

rzymskiego jako 

podstawy 

współcześnie 

funkcjonujących 

systemów prawnych 

 

- ocenia wkład 

Rzymian w rozwój 

kultury i jej wpływ 

na współczesną 

cywilizację 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 
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8. Pierwsi 

chrześcijanie 

- Palestyna w czasach 

rzymskich 

- Jezus i jego nauki 

- powstanie i rozwój 

chrześcijaństwa 

- symbole 

chrześcijańskie 

- zasady wiary 

chrześcijańskiej 

- prześladowania 

pierwszych chrześcijan 

- zwycięstwo religii 

chrześcijańskiej 

- podziały w Kościele 

chrześcijańskim 

- zna wydarzenie związane z 

datą 7–4 r. p.n.e. 

- opisuje działalność i znaczenie 

postaci: Heroda Wielkiego, 

Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Mesjasz, 

apostołowie, chrześcijaństwo, 

Pismo Święte, Ewangelia, 

katolicy, papież 

- charakteryzuje działalność 

Jezusa z Galilei 

- wymienia imiona autorów 

Ewangelii 

- omawia najważniejsze zasady 

wiary chrześcijańskiej 

- określa symbole 

chrześcijaństwa 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 303–304 r., 313 r., 

392 r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Trajan, Konstantyn 

Wielki, Teodozjusz Wielki 

- poprawnie posługuje się 

terminami: chrystogram, 

teologia, sobór, heretyk, 

zabobon 

- przedstawia okoliczności, w 

których chrześcijaństwo stało 

się religią panującą w Rzymie 

- lokalizuje na mapie zasięg 

chrześcijaństwa do V w. n.e. 

- określa sytuację 

narodu żydowskiego 

pod panowaniem 

Rzymian 

- omawia działalność 

apostołów 

- wyjaśnia przyczyny 

popularności 

chrześcijaństwa w 

starożytnym Rzymie 

- podaje przyczyny 

prześladowań 

chrześcijan 

- wymienia nazwy 

odłamów religii 

chrześcijańskiej 

- podaje nazwy ksiąg 

wchodzących w skład 

Nowego Testamentu 

- opisuje organizację 

Kościoła 

chrześcijańskiego w 

pierwszych wiekach 

jego istnienia 

- wskazuje przyczyny i 

konsekwencje sporów 

wewnątrz Kościoła 

chrześcijańskiego 

 

- ocenia rolę 

chrześcijaństwa w 

Cesarstwie 

Rzymskim 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

9. Koniec 

świata 

starożytnego 

- kryzys cesarstwa 

rzymskiego 

- podział cesarstwa 

- wędrówka ludów 

- Hunowie 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 395 r., 476 r. 

- wyjaśnia, kim byli i czym 

zasłynęli: Konstantyn Wielki, 

Teodozjusz Wielki 

- poprawnie posługuje się 

- zna wydarzenie związane z 

datą 451 r. 

- wyjaśnia, kim byli i czym 

zasłynęli: Atylla Dioklecjan 

Odoaker, Romulus Augustulus 

- poprawnie posługuje się 

- omawia sytuację w 

państwie rzymskim w 

III i IV w. 

- wskazuje przejawy 

kryzysu w państwie 

rzymskim 

- charakteryzuje 

próby reform 

podejmowane przez 

cesarzy rzymskich: 

Dioklecjana, 

Konstantyna i 

Teodozjusza 

- dokonuje oceny 

wpływu 

wewnętrznych i 

zewnętrznych 

przyczyn upadku 

cesarstwa 
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- upadek cesarstwa 

zachodniorzymskiego 

terminami: wielka wędrówka 

ludów, barbarzyńcy 

- wskazuje na mapie linię 

podziału cesarstwa rzymskiego 

na część wschodnią i zachodnią 

- wymienia nazwy plemion 

barbarzyńskich atakujących 

cesarstwo 

- lokalizuje na mapie tereny 

cesarstwa objęte wędrówką 

ludów 

terminami: Wandal, Hun 

- określa wewnętrzne i 

zewnętrzne przyczyny upadku 

cesarstwa  

zachodniorzymskiego 

- określa sytuację 

Rzymu w czasie 

wędrówki ludów 

- opisuje tryb życia 

Hunów 

- wyjaśnia, w jaki 

sposób barbarzyńcy 

przyczynili się do 

zniszczenia Rzymu 

- omawia symboliczne 

znaczenie daty 476 r. 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

ROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA 

1. Bizancjum - sytuacja w Bizancjum 

po upadku Rzymu 

- panowanie 

Justyniana I Wielkiego 

- wzrost znaczenia 

Konstantynopola 

- Hagia Sophia 

- kultura i nauka w 

Bizancjum 

- początki rozłamu w 

Kościele 

- zna wydarzenie związane z 

datą 395 r. 

- określa, kim był i czym 

zasłynął Justynian I Wielki  

- poprawnie posługuje się 

terminami: Bizancjum, Hagia 

Sophia, katolicyzm, 

prawosławie 

- lokalizuje na mapie 

Konstantynopol i cesarstwo 

bizantyjskie 

- wymienia nazwy terytoriów 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 330 r., 527 r. 

- poprawnie posługuje się 

terminami: ogień grecki, 

ikona, bazylika 

- prezentuje osiągnięcia 

Bizancjum w dziedzinie 

kultury i nauki 

- określa wpływ warunków 

geograficznych na znaczenie 

Konstantynopola 

- poprawnie stosuje nazwy 

- opisuje okoliczności 

powstania 

Konstantynopola 

- wymienia reformy 

wprowadzone przez 

Justyniana I Wielkiego 

- omawia ustrój 

Bizancjum 

- opisuje wygląd 

świątyni Hagia Sophia 

- wyjaśnia znaczenie 

- charakteryzuje 

sytuację w Bizancjum 

po upadku Rzymu 

- określa czynniki 

decydujące o sile 

militarnej Bizancjum 

- przedstawia sytuację 

Kościoła 

chrześcijańskiego po 

upadku cesarstwa 

zachodniorzymskie-

go 

- wskazuje różnice 

między Kościołem 

wschodnim a 

zachodnim 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 
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chrześcijańskim podbitych przez Justyniana 

 

katolicyzm i prawosławie dla 

poszczególnych odłamów 

Kościoła chrześcijańskiego 

określenia Nowy Rzym  sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

2. Początki 

islamu 

- Arabowie 

- działalność 

Mahometa 

- islam – zasady wiary 

- meczet 

- podboje arabskie 

- nauka i kultura 

Arabów 

- zna wydarzenie związane z 

datą 622 r. 

- poprawnie posługuje się 

terminami: islam, Allach, 

muzułmanie, hidżra, Koran, 

meczet, minaret 

- lokalizuje na mapie Półwysep 

Arabski oraz miasta: Mekkę i 

Medynę 

- omawia położenie 

geograficzne i warunki 

naturalne panujące na 

Półwyspie Arabskim 

- opisuje warunki życia i zajęcia 

Arabów 

- wymienia filary wiary 

arabskiej 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 630 r., 632 r., 711 r. 

- przedstawia dokonania 

Mahometa 

- poprawnie posługuje się 

terminami: szariat, dżihad, 

świątynia Kaaba, kalif, 

arabeska 

- wskazuje na mapie kierunki i 

zasięg podbojów Arabów 

- prezentuje osiągnięcia 

arabskie w dziedzinie kultury i 

nauki 

- przedstawia 

okoliczności, w których 

doszło do powstania 

islamu 

- opisuje wygląd 

meczetu 

- omawia organizację 

państwa arabskiego 

- charakteryzuje 

stosunek Arabów  

do podbitych narodów 

 

- określa rolę Arabów 

w rozpowszechnianiu 

osiągnięć ludów 

podbitych oraz 

rozwoju spuścizny 

starożytnych 

cywilizacji 

- dostrzega znaczenie 

idei świętej wojny dla 

rozprzestrzeniania się 

religii arabskiej 

- charakteryzuje 

związki między 

islamem, 

chrześcijaństwem i 

judaizmem 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

 

3. Państwo 

Franków 

- Europa zachodnia po 

upadku cesarstwa 

zachodnio-rzymskiego 

- zna wydarzenie związane z 

datą 800 r. 

- określa, kim byli i czym 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 496 r., 732 r., 814 r. 

- określa, kim byli i czym 

- przedstawia sytuację 

polityczną w Europie 

zachodniej po upadku 

- wyjaśnia znaczenie 

zwycięstwa Franków 

w bitwie pod Poitiers 

- omawia związek 

między rozwojem 

kultury i nauki a 
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- Merowingowie i 

Karolingowie 

- Karol Wielki i 

odnowienie cesarstwa 

na zachodzie 

- kultura, nauka i 

sztuka w państwie 

Franków 

zasłynęli: Pepin Krótki, Karol 

Wielki 

- poprawnie posługuje się 

terminami: majordom, 

marchia, margrabia, hrabia, 

hrabstwo renesans karoliński 

- lokalizuje na mapie pierwotne 

siedziby Franków 

- opisuje życie codzienne i 

zajęcia Franków 

- określa zasięg terytorialny 

państwa Franków 

- wskazuje na mapie terytoria 

podbite przez Karola Wielkiego 

zasłynęli: Chlodwig, Karol 

Młot, Einhard  

- poprawnie posługuje się 

terminami: arianizm, siedem 

sztuk wyzwolonych, 

minuskuła, retoryka, 

dialektyka, kaligrafia, 

manuskrypt, miniatura 

- wyjaśnia znaczenie przyjęcia 

chrztu przez Chlodwiga 

- przedstawia rozwój kultury i 

nauki za panowania Karola 

Wielkiego 

cesarstwa 

zachodniorzymskiego 

- omawia organizację 

państwa Franków 

- opisuje sposób 

przejęcia władzy w 

państwie Franków 

przez dynastię 

Karolingów 

- prezentuje dokonania 

Karola Wielkiego 

- określa znaczenie 

koronacji cesarskiej 

Karola 

- uzasadnia słuszność 

określenia renesans 

karoliński dla zmian  

w kulturze i nauce, 

które nastąpiły w VIII i 

IX w. 

- ocenia wpływ Karola 

Wielkiego na proces 

kształtowania się 

średniowiecznej 

Europy 

utrzymaniem 

silnego państwa 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

4. Rzesza 

Ottonów 

- podział państwa 

Franków 

- cesarstwo Ottonów 

- Otton I i Otton III 

- idea uniwersalizmu 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 843 r., 962 r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Otton I, Otton III 

- poprawnie posługuje się 

terminami: traktat w Verdun, 

uniwersalizm 

- wymienia postanowienia 

traktatu w Verdun 

- lokalizuje na mapie państwa 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Ludwik Pobożny, 

Ludwik Niemiecki, Karol Łysy, 

Lotar, Henryk II 

- poprawnie posługuje się 

terminem: Rzesza Niemiecka,  

- wyjaśnia, w jaki sposób 

powstała Rzesza Niemiecka 

- omawia znaczenie koronacji 

cesarskiej Ottona I 

- przedstawia 

okoliczności, w których 

doszło do podziału 

państwa Karola 

Wielkiego 

- omawia dokonania 

Ottona I i Ottona III 

- opisuje politykę 

następców Ottona III 

- charakteryzuje 

sytuację polityczną 

państwa 

niemieckiego po 

wygaśnięciu dynastii 

Karolingów 

- ocenia rolę Ottona I 

i Ottona III w 

kształtowaniu się 

średniowiecznej 

Europy 

- ocenia znaczenie 

traktatu w Verdun  

dla dalszych losów 

politycznych Europy 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 
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powstałe w wyniku podziału 

monarchii Karola Wielkiego 

- tłumaczy, na czym polega 

idea uniwersalizmu 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

5. Najazdy 

Normanów 

- Normanowie – życie i 

zajęcia ludności 

- religia Normanów 

- podboje wikingów 

- powstanie państw 

skandynawskich 

- okoliczności 

pojawienia się 

Normanów w Ameryce 

- określa, kim był i czym 

zasłynął Wilhelm Zdobywca  

- poprawnie posługuje się 

terminem Normanowie 

(wikingowie) 

- lokalizuje na mapie siedziby 

Normanów 

- omawia warunki naturalne i 

położenie geograficzne 

Półwyspu Skandynawskiego 

- opisuje warunki życia i zajęcia 

ludności normańskiej 

- wskazuje na mapie kierunki 

ekspansji wikingów 

- wymienia państwa powstałe 

na terenie Skandynawii 

- zna wydarzenie związane z 

datą 1066 r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Leif Eriksson, Robert 

Giuscard 

- poprawnie posługuje się 

terminami: runy, drakkary, 

snekkary, kościół klepkowy 

- podaje przyczyny wypraw 

organizowanych przez 

Normanów  

- omawia osiągnięcia 

Normanów w dziedzinie 

sztuki i rzemiosła 

- przedstawia system 

wierzeń Normanów 

- opisuje wygląd łodzi 

wikingów i uzbrojenia 

wojowników 

normańskich 

- wskazuje czynniki, 

które zadecydowały o 

sukcesie podbojów 

normańskich 

- opisuje okoliczności, 

w których Normanowie 

pojawili się w Ameryce 

- prezentuje 

okoliczności, w 

których doszło do 

powstania państw 

skandynawskich 

- dostrzega związek 

między przyjęciem 

chrześcijaństwa a 

zaprzestaniem 

wypraw rabunkowych 

Normanów 

- ocenia wpływ 

najazdów 

Normanów na 

kształt 

średniowiecznej 

Europy 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

- podbój Anglii przez   - zna wydarzenie - zna wydarzenie 

związane z datą 1070 

- ocenia znaczenie 

źródeł 
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wieków 

– Sekrety 

tkaniny z 

Bayeux 

Normanów 

- historia tkaniny z 

Bayeux 

- wyniki badań nad 

tkaniną z Bayeux 

związane z datą 1066 r. 

- przedstawia 

dokonania Wilhelma 

Zdobywcy 

- poprawnie posługuje 

się terminem tkanina z 

Bayeux 

- opisuje, co zostało 

przedstawione na 

tkaninie z Bayeux 

- wyjaśnia, w jaki 

sposób określa się wiek 

i pochodzenie źródeł 

historycznych 

- opisuje przebieg 

podboju Anglii przez 

Wilhelma Zdobywcę 

r. 

- określa, kim byli i 

czym zasłynęli: 

Edward Wyznawca, 

Harold 

- tłumaczy, na czym 

polega trudność w 

ustaleniu autorów 

dzieł 

średniowiecznych 

- opowiada o dziejach 

tkaniny z Bayeux 

 

ikonograficznych dla 

rozwoju 

współczesnej 

historiografii 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób  

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

 

6. Słowianie i 

Węgrzy 

- wędrówka Słowian 

- pierwsze państwa 

słowiańskie 

- działalność Cyryla i 

Metodego 

- najazdy Węgrów 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli Cyryl i Metody 

- poprawnie posługuje się 

terminem Słowianie 

- dokonuje podziału Słowian na 

grupy (zachodnią, wschodnią, 

południową) 

- zna wydarzenia związane z 

datami: IV–V w., VII w., IX w., 

863 r., 955 r., 988 r., 1001 r. 

- przedstawia dokonania 

postaci: Samona, Rościsława, 

Świętopełka, Włodzimierza 

Wielkiego, Stefana Wielkiego 

- poprawnie posługuje się 

- omawia organizację 

plemion słowiańskich 

- wymienia okoliczności 

powstania pierwszych 

państw słowiańskich i 

państwa węgierskiego 

- opisuje działalność 

misyjną Cyryla i 

- przedstawia 

dokonania 

Włodzimierza 

Wielkiego i Stefana 

Wielkiego 

- charakteryzuje 

okoliczności 

powstania państwa 

- porównuje 

warunki tworzenia 

się i rozwoju 

pierwszych państw 

słowiańskich 

 

Ponadto: 



str. 56 
 

- powstanie Rusi - wskazuje na mapie położenie 

pierwszych państw 

słowiańskich i Węgier 

- omawia warunki życia i zajęcia 

Słowian 

terminami: głagolica, cyrylica, 

latopis, Lechowe Pole 

Metodego 

- wyjaśnia, jakie 

znaczenie dla 

utrzymania i rozwoju 

państwowości 

słowiańskiej miała 

decyzja władców o 

przyjęciu chrztu 

ruskiego - samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

7. Między 

papiestwem a 

cesarstwem 

- kryzys kościoła w X w. 

- reforma kościoła 

- schizma wschodnia 

- spór o inwestyturę 

- zna wydarzenia związane z 

datami: X w., 1054 r., 1122 r. 

- przedstawia dokonania 

postaci: Grzegorza VII i Henryka 

IV 

- poprawnie posługuje się 

terminami: schizma wschodnia, 

prawosławie, inwestytura, 

konkordat wormacki 

- wymienia przejawy kryzysu  

w Kościele w X w. 

- lokalizuje na mapie Cluny 

- wskazuje na mapie zasięg 

wpływów Kościoła katolickiego 

i prawosławnego 

- zna wydarzenia związane z 

datami: X w., 1075 r., 1077r.  

- określa, kim był i czym 

zasłynął Sylwester II 

- poprawnie posługuje się 

terminami: Cluny, dyktat 

papieski, prawo kanoniczne, 

ekskomunika, prawosławie, 

Canossa, synod 

- omawia przyczyny i 

konsekwencje schizmy 

wschodniej dla Kościoła i jego 

wyznawców 

- charakteryzuje 

sytuację w Kościele 

chrześcijańskim w X w. 

- omawia dokonania 

papieża Sylwestra II 

- przedstawia 

okoliczności, w których 

doszło do schizmy 

wschodniej 

- opisuje przebieg 

sporu i sposób, w jaki 

został rozwiązany 

- podaje najistotniejsze 

treści zawarte w 

Dyktacie papieskim 

Grzegorza VII 

- wyjaśnia, na czym 

polegał spór o 

inwestyturę 

- tłumaczy znaczenie 

powiedzenia: „pójść 

do Cannosy” 

- wskazuje i ocenia 

źródła konfliktów w 

Kościele w okresie 

wczesnego 

średniowiecza 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 
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zajęć 

ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW 

1. Pradzieje 

ziem polskich 

- kultury 

archeologiczne na 

ziemiach polskich 

- Biskupin 

- gospodarka ziem 

polskich 

- religia Słowian 

  - określa ramy 

chronologiczne 

istnienia kultur 

archeologicznych na 

ziemiach polskich 

- poprawnie posługuje 

się terminami: kurhan, 

kamienne kręgi, kultura 

archeologiczna, 

dymarka 

- przedstawia 

najważniejsze odkrycia 

archeologiczne na 

ziemiach polskich 

- opisuje wygląd osady 

w Biskupinie 

- omawia warunki 

naturalne panujące na 

ziemiach polskich 

- lokalizuje na mapie 

Biskupin 

- wskazuje na mapie 

siedziby plemion 

- wyjaśnia, na czym 

polega trudność w 

badaniu historii kultur 

archeologicznych na 

ziemiach polskich 

- wymienia nazwy 

kultur 

archeologicznych 

obecnych na ziemiach 

polskich 

- charakteryzuje 

kontakty gospodarcze 

mieszkańców ziem 

polskich z 

przedstawicielami 

cywilizacji 

śródziemnomorskich 

- porównuje i ocenia 

poziom rozwoju 

cywilizacyjnego 

ziem polskich w 

odniesieniu do 

reszty Europy 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć  
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słowiańskich 

- omawia system 

wierzeń słowiańskich 

- wymienia nazwy 

plemion słowiańskich 

zamieszkujących ziemie 

polskie 

Tajemnice 

sprzed 

wieków 

– Kiedy 

powstała 

osada w 

Biskupinie? 

- okoliczności 

powstania osady w 

Biskupinie 

- dendrochronologia 

  - zna wydarzenia 

związane z datami: VIII 

w. p.n.e., 1933 r. 

- określa, kim byli i 

czym zasłynęli: Walenty 

Szwajcer, Józef 

Kostrzewski 

- poprawnie posługuje 

się terminem 

dendrochronologia 

- przedstawia 

okoliczności odkrycia 

osady w Biskupinie 

- określa, jakie 

informacje może 

zdobyć historyk dzięki 

zastosowaniu metody 

dendro- 

chronologicznej 

- wskazuje problemy 

wynikające z 

zastosowania metody 

dendrochronologii 

- wymienia i ocenia 

korzyści płynące z 

zastosowania 

różnych nauk 

pomocniczych 

historii w badaniach 

przeszłości 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 
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zajęć 

2. Początki 

państwa 

polskiego 

- plemiona polskie 

- państwo  

Mieszka I 

- organizacja państwa 

Mieszka I 

- chrzest Polski 

- Dagome iudex 

- podboje Mieszka I 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 966 r., 972 r. 

- przedstawia dokonania 

Mieszka I 

- poprawnie posługuje się 

terminami: drużyna książęca, 

woj, danina 

- wymienia nazwy plemion 

słowiańskich zamieszkujących 

ziemie polskie i wskazuje na 

mapie ich siedziby 

- lokalizuje na mapie główne 

grody w państwie Mieszka I 

- opisuje okoliczności przyjęcia 

chrztu przez Mieszka I 

 

- zna wydarzenia związane z 

datami: IX w., 991 r. 

- wyjaśnia, kim byli i czym 

zasłynęli: Ibrahim ibn Jakub, 

Jordan, Dobrawa 

- poprawnie posługuje się 

terminami: „Geograf 

Bawarski”, szyszak, kolczuga, 

Dagome iudex, kmieć, 

ludność służebna 

- wymienia korzyści 

wynikające z przyjęcia chrztu  

- określa, jakie informacje 

znalazły się w dokumencie 

Dagome iudex 

- prezentuje rozwój 

terytorialny państwa Mieszka 

I 

- omawia organizację 

plemion słowiańskich 

na ziemiach polskich 

- przedstawia 

okoliczności powstania 

państwa polskiego 

- opisuje wygląd i 

uzbrojenie woja z 

drużyny książęcej 

- charakteryzuje 

strukturę społeczną w 

państwie Mieszka I 

- wyjaśnia znaczenie 

decyzji Mieszka I o 

przyjęciu chrztu 

- tłumaczy, dlaczego 

książę przyjął chrzest 

z rąk czeskich 

- określa przyczyny 

powstania 

dokumentu Dagome 

iudex 

 

- ocenia kierunki 

rozwoju państwa 

polskiego u progu 

jego istnienia 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

3. Państwo 

Bolesława 

Chrobrego 

- panowanie Bolesława 

Chrobrego 

- misja św. Wojciecha 

- zjazd gnieźnieński 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 997 r., 1000 r., 1002–

1018 r.,1025r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Bolesław Chrobry, 

biskup Wojciech, Otton III, Gall 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Oda, Radzim 

Gaudenty, Thietmar, Henryk 

II, Świętopełk 

- poprawnie posługuje się 

terminami: kasztelan, 

- przedstawia 

okoliczności przejęcia 

władzy przez Bolesława 

Chrobrego 

- omawia dokonania 

- opisuje żywot św. 

Wojciecha na 

podstawie 

płaskorzeźb na 

drzwiach katedry 

gnieźnieńskiej 

 - ocenia skutki 

polityki 

wewnętrznej i 

zagranicznej 

Bolesława dla 

państwa polskiego 
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- gród w Gnieźnie 

- podboje Bolesława 

Chrobrego 

- koronacja królewska 

Anonim 

- poprawnie posługuje się 

terminami: relikwie, 

metropolia, kanonizacja, 

włócznia św. Maurycego, gród 

- opisuje przebieg misji św. 

Wojciecha 

- wymienia przyczyny i skutki 

zjazdu gnieźnieńskiego 

- wskazuje na mapie terytoria 

podbite przez Bolesława 

Chrobrego 

czynszownik, Grody 

Czerwieńskie 

- omawia postanowienia 

pokoju w Budziszynie 

- opisuje wygląd Gniezna w 

czasach Bolesława Chrobrego 

 

Bolesława Chrobrego 

- charakteryzuje 

organizację państwa 

polskiego za panowania 

Bolesława 

- porównuje relacje 

źródłowe na temat 

zjazdu władców w 1000 

r. 

- wyjaśnia znaczenie 

koronacji Bolesława 

Chrobrego 

- wyjaśnia znaczenie 

zjazdu 

gnieźnieńskiego dla 

rozwoju organizacji 

kościelnej i 

państwowej 

 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

4. Kryzys i 

odbudowa 

państwa 

Piastów 

- panowanie Mieszka II 

- upadek państwa 

polskiego 

- rządy Kazimierza 

Odnowiciela i 

odbudowa państwa 

polskiego 

- panowanie Bolesława 

Śmiałego 

- Polska w sporze o 

inwestyturę między 

cesarstwem a 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 1025 r., 1076 r., 1079 r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Mieszko II, Kazimierz 

Odnowiciel, Bolesław Śmiały, 

biskup Stanisław ze 

Szczepanowa 

- poprawnie posługuje się 

terminami: trybut, denar 

- wymienia przyczyny kryzysu i 

upadku państwa polskiego w XI 

w. 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 1034 r., 1039 r.,  

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Bezprym, Konrad II, 

Jarosław Mądry, Miecław, 

Brzetysław 

- wyjaśnia przyczyny i skutki 

sporu między królem a 

biskupem 

- opisuje przebieg konfliktu 

Bolesława Śmiałego z 

biskupem Stanisławem 

 - opisuje sytuację w 

państwie polskim po 

śmierci Bolesława 

Chrobrego 

- omawia działalność 

Kazimierza Odnowiciela 

i Bolesława Śmiałego 

- porównuje relacje 

źródłowe na temat 

sporu między królem 

Bolesławem a 

biskupem Stanisławem 

- wyjaśnia, dlaczego w 

- dokonuje oceny 

skutków polityki 

zagranicznej 

prowadzonej przez 

Bolesława Śmiałego 

- ocenia obiektywizm 

źródeł historycznych 

dotyczących 

wydarzeń z 1079 r. 

- wskazuje problemy 

w interpretacji 

dziejów panowania 

pierwszych Piastów 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 
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papiestwem  

- konflikt króla 

Bolesława z biskupem 

Stanisławem 

sporze o inwestyturę 

Bolesław Śmiały 

opowiedział się po 

stronie papieża 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

5. Panowanie 

Bolesława 

Krzywoustego 

- panowanie 

Władysława Hermana 

- konflikt między 

Bolesławem a 

Zbigniewem 

- najazd niemiecki na 

ziemie polskie 

- podbój Pomorza 

- statut Bolesława 

Krzywoustego 

- początki rozbicia 

dzielnicowego 

- zna wydarzenie związane z 

datą 1138 r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Władysław Herman, 

Bolesław Krzywousty, 

Władysław Wygnaniec, 

Kazimierz Sprawiedliwy 

- poprawnie posługuje się 

terminami: wojewoda, statut, 

seniorat, senior, dzielnica 

senioralna 

- wskazuje na mapie terytoria 

podbite przez Bolesława 

Krzywoustego 

- lokalizuje na mapie grody 

oblegane przez Niemców 

- wymienia postanowienia 

statutu Bolesława 

Krzywoustego 

- zna wydarzenia związane z 

datami: 1102 r., 1108 r., 1109 

r., 1116 r., 1124 r. 

- określa, kim byli i czym 

zasłynęli: Bolesław 

Kędzierzawy, Mieszko Stary, 

Henryk Sandomierski, 

Zbigniew, Sieciech, Henryk V 

- wyjaśnia przyczyny sporu 

między Bolesławem 

Krzywoustym a Zbigniewem 

- wskazuje na mapie dzielnicę 

senioralną i ziemie przyznane 

poszczególnym synom i 

wdowie po Bolesławie 

Krzywoustym 

 

 

- charakteryzuje 

sytuację polityczną 

państwa polskiego za 

panowania Władysława 

Hermana 

- przedstawia 

okoliczności najazdu 

niemieckiego na Polskę 

- wymienia przyczyny 

powstania statutu 

Bolesława 

Krzywoustego 

- opisuje podbój i 

chrystianizację 

Pomorza 

- wyjaśnia znaczenie 

przyłączenia Pomorza 

do Polski 

 

- wyjaśnia i ocenia 

konsekwencje 

decyzji Bolesława o 

podziale państwa 

polskiego 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Tajemnice 

sprzed 

- źródła historyczne 

dotyczące początków 

  - wyjaśnia, kim byli i 

czym zasłynęli: Gall 

- określa, kim byli i 

czym zasłynęli: 

- tłumaczy 

konieczność 
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wieków – Kto 

spisywał 

dzieje Polski? 

państwa polskiego 

- obiektywizm i prawda 

historyczna 

Anonim, Thietmar, 

Wincenty Kadłubek 

- określa ramy 

chronologiczne 

wydarzeń opisanych w 

kronikach Galla 

Anonima i Wincentego 

Kadłubka 

- wymienia przyczyny 

powstania dzieł 

kronikarzy 

- wymienia nazwy 

źródeł historycznych 

dotyczących dziejów 

państwa polskiego za 

panowania pierwszych 

Piastów 

Kosmas, Nestor 

- wymienia przyczyny 

powstania dzieł 

kronikarzy 

- przedstawia teorie 

dotyczące 

pochodzenia Galla 

Anonima 

- wyjaśnia, kim był 

Bolesław Zapomniany 

 

weryfikacji 

prawdziwości źródeł 

historycznych 

 

Ponadto: 

- samodzielnie 

formułuje opinie i 

wnioski 

- rozwiązuje 

problemy w twórczy 

sposób 

- wykazuje dużą 

aktywność w czasie 

zajęć 

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: 

- aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. 

- uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz powinien być oceniany ze stopnia opanowania tej umiejętności w 

sposób ustawiczny, zarówno w trakcie zajęć, jak i przy okazji prac domowych i sprawdzianów wiedzy. 
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Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum 

Wymagania na poszczególne oceny 

Nauczyciel: Grzegorz Smołka 

Temat lekcji  Zagadnienia, materiał 

nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący  

Rozdział I: Polska i świat w XII–XIV wieku 

1. Wyprawy 

krzyżowe 

• przyczyny, przebieg  

i skutki wypraw 

krzyżowych  

• powstanie zakonów 

rycerskich 

• poprawnie posługuje się 

terminami: krucjata, 

krzyżowcy, Lewant, zakony 

rycerskie 

• prawidłowo sytuuje na osi 

czasu okres wypraw 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami:  

1095 r., 1096 r. ,1291 r.  

• wymienia zakony 

rycerskie założone 

• omawia przyczyny 

wypraw krzyżowych  

i wskazuje ich skutki 

• wskazuje na mapie 

Królestwo Jerozolimskie 

• przedstawia zasady 

funkcjonowania zakonów 

rycerskich 

• porównuje uzbrojenie  

i sposób walki rycerzy 

europejskich  

• wskazuje udział 

książąt piastowskich 

w wyprawach 
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• krucjaty na terenie 

Europy 

• udział książąt 

piastowskich  

w krucjatach  

krzyżowych 

• lokalizuje na mapie 

Palestynę 

 

podczas krucjat: 

joannitów, templariuszy  

i Krzyżaków 

• wskazuje co najmniej 

jedną przyczynę oraz 

jeden skutek wypraw 

krzyżowych 

• przedstawia w 

porządku 

chronologicznym 

najważniejsze 

wydarzenia związane z 

wyprawami krzyżowymi 

 

• wyjaśnia specyficzny 

charakter czwartej 

krucjaty oraz wymienia 

skutki zdobycia 

Bizancjum przez 

krzyżowców 

 

z wyposażeniem oraz 

taktyką walki saracenów 

• omawia pozytywne  

i negatywne skutki 

wypraw krzyżowych dla 

Europy  

i Azji Mniejszej 

 

2. Polska 

dzielnicowa  

• postanowienia 

statutu Bolesława 

Krzywoustego  

i podział Polski  

na dzielnice  

• odstąpienie od 

zasady senioratu 

• rozdrobnienie 

dzielnicowe  

i rywalizacja między 

książętami 

piastowskimi  

• skutki rozbicia 

dzielnicowego 

• przemiany 

gospodarcze na 

ziemiach polskich  

• poprawnie posługuje się 

terminami: statut, senior, 

princeps 

• wskazuje na mapie 

dzielnicę senioralną  

i dzielnice juniorów 

• podaje wydarzenie, które 

rozpoczęło rozbicie 

dzielnicowe (testament 

Bolesława Krzywoustego 

1138 r.) 

• określa podstawowe 

założenia testamentu 

Bolesława Krzywoustego 

oraz znaczenie tego 

dokumentu  

• wskazuje na mapie 

dzielnice Polski: 

Małopolskę, 

Wielkopolskę, 

Mazowsze, Śląsk, 

Pomorze Gdańskie, 

Pomorze Zachodnie 

• wymienia synów 

Bolesława Krzywoustego 

oraz przyznane im 

ziemie 

• omawia zasadę 

senioratu i pryncypatu 

• omawia przyczyny  

i skutki konfliktów 

wewnętrznych 

trwających podczas 

• podaje wydarzenia 

związane z latami 1180 

r. 1227 r.  

• omawia przyczyny  

i skutki odstąpienia  

od zasady senioratu 

• wymienia grupy 

społeczne, które dążyły 

do przywrócenia 

jedności państwa 

polskiego 

• omawia przemiany 

gospodarcze na ziemiach 

polskich – rozwój 

osadnictwa i rzemiosła, 

wydobycie złota, srebra 

oraz ołowiu, 

• wskazuje tereny 

utracone przez książąt 

piastowskich w czasie 

rozbicia dzielnicowego, 

m.in. Pomorze 

Szczecińskie, ziemię 

lubuską, drohiczyńską  i 

chełmińską 

• przedstawia zagadnienie 

rozbicia dzielnicowego 

jako zjawiska w rozwoju 

państwa feudalnego 

• wyjaśnia przyczyny 

dążeń zjednoczeniowych 

poszczególnych grup 

społecznych 

 

• porównuje rozbicie 

dzielnicowe  

z procesem 

rozdrobnienia 

feudalnego w Europie 
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w XIII w. 

• zmiany terytorialne 

w okresie rozbicia 

dzielnicowego 

 rozbicia dzielnicowego 

• przedstawia 

najważniejsze przemiany 

gospodarcze w Polsce  

w XIII w. 

 

wybudowanie kopalni 

soli w Bochni i Wieliczce 

 

 

 

3. Mongołowie  • podboje Czyngis- 

-chana 

• budowa imperium 

mongolskiego  

• podbój Rusi 

• najazd Tatarów  

na Polskę 

• rozpad imperium 

mongolskiego 

• wskazuje na mapie zasięg 

terytorialny państwa 

Mongołów 

• podaje wiek podbojów 

Czyngis-chana 

• wymienia co najmniej 

jeden skutek najazdu 

tatarskiego na Polskę 

 

 

• wymienia  i wskazuje 

na mapie tereny  

w Europie, które 

atakowali Tatarzy 

• przedstawia dokonania 

postaci: Czyngis-chana, 

Henryka Pobożnego 

• podaje rok bitwy pod 

Legnicą – 1241 

• określa przyczyny 

rozpadu imperium 

mongolskiego  

w późniejszych wiekach 

• poprawnie posługuje 

się terminami: jarłyk, 

haracz, chan 

 

• podaje rok bitwy nad 

rzeką Kałką – 1223  

i przedstawia skutki  

tego starcia 

• opisuje zasady 

organizacji państwa 

mongolskiego 

• wskazuje przyczyny  

i skutki sukcesów 

Mongołów 

• szczegółowo omawia  

i wyjaśnia znaczenie oraz 

skutki bitwy pod Legnicą 

 

 

• wyjaśnia skutki 

najazdów tatarskich na 

państwa europejskie 

• określa przyczyny 

sukcesów militarnych 

Mongołów 

• charakteryzuje stosunek 

Europejczyków  

do Mongołów 

• wyjaśnia pochodzenie 

określenia Tatarzy 

 

 

 

4. Sprowadzenie 

Krzyżaków  

do Polski 

• północno-wschodni 

sąsiedzi Polski w XIII 

w.: Prusowie  

i Jaćwingowie 

• sprowadzenie 

• prawidłowo posługuje się 

terminami: zakon krzyżacki, 

komtur, wielki mistrz 

• podaje rok sprowadzenia 

Krzyżaków do Polski –1226 

• omawia rozwój 

terytorialny państwa 

zakonnego 

• wymienia plemiona 

podbite przez 

Krzyżaków: Prusów  

• przedstawia genezę 

powstania zakonu 

krzyżackiego 

• wyjaśnia przyczyny 

sprowadzenia 

• omawia etapy budowy 

państwa zakonnego 

• charakteryzuje zamek  

w Malborku jako przykład 

średniowiecznej 
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Krzyżaków do Polski 

• założenie i rozwój 

państwa zakonnego 

• podbój  

i chrystianizacja Prus 

• budowa Malborka 

• wskazuje na mapie tereny 

państwa krzyżackiego 

• podaje podstawową 

przyczynę sprowadzenia 

Krzyżaków do Polski 

 

i Jaćwingów 

• podaje korzyści  

i zagrożenia wynikające  

z osiedlenia się 

Krzyżaków w Prusach 

• wskazuje na mapie 

Malbork 

• charakteryzuje postać 

Konrada Mazowieckiego 

 

Krzyżaków do Polski 

• wymienia przyczyny 

sukcesów militarnych  

i gospodarczych państwa 

krzyżackiego 

• omawia okoliczności 

zajęcia przez Krzyżaków 

Pomorza Gdańskiego 

 

 

fortyfikacji 

• wskazuje, jaki wpływ 

mieli rycerze zakonni  

na rozwój gospodarczy 

podbitych ziem polskich 

• wyjaśnia znaczenie 

pojęcia komturia 

 

 

5. Zjednoczenie 

państwa polskiego  

• skutki rozbicia 

dzielnicowego 

• tendencje 

integracyjne wśród 

książąt piastowskich 

• próby zjednoczenia 

ziem polskich 

podejmowane przez 

książąt śląskich, 

Przemysła II oraz 

Wacława II 

• przejęcie władzy 

przez Władysława 

Łokietka i jego 

koronacja 

• zajęcie Pomorza 

Gdańskiego przez 

Krzyżaków  

• początek konfliktu  

• wymienia przynajmniej 

jedną przyczynę 

zjednoczenia ziem polskich  

• wskazuje na mapie zasięg 

terytorialny państwa 

Władysława Łokietka 

• prawidłowo określa wiek 

wydarzeń, które pojmuje 

jako proces 

 

• poprawnie posługuje 

się terminami: starosta, 

grosz praski 

• podaje lata wydarzeń: 

koronacja Przemysła II – 

(1295), Wacława II 

(1300), Władysława 

Łokietka (1320) 

• przedstawia przyczyny 

podejmowania prób 

zjednoczenia ziem 

polskich 

• wymienia książąt 

piastowskich dążących 

do połączenia ziem 

polskich: Henryka 

Probusa, Przemysła II, 

Władysława Łokietka 

• omawia znaczenie 

koronacji Władysława 

• wskazuje  

i charakteryzuje etapy 

jednoczenia ziem 

polskich na przełomie 

XIII i XIV w. 

• wymienia tereny 

wchodzące w skład 

państwa polskiego za 

panowania Przemysła II, 

Wacława II  i 

Władysława Łokietka 

• omawia konflikty 

państwa polskiego  

z Krzyżakami i Czechami 

• prezentuje dokonania 

Władysława Łokietka  

w procesie jednoczenia 

ziem polskich 

• przedstawia 

okoliczności i przebieg 

• omawia zmiany 

gospodarcze  

i administracyjne 

wprowadzone za 

panowania Wacława II 

• opisuje przyczyny  

i przebieg buntu 

możnowładców pod 

wodzą wójta Alberta  

• określa rolę Polski na 

arenie międzynarodowej 

• wyjaśnia znaczenie 

sojuszy zawartych przez 

Polskę z Danią i Węgrami 

 

 



str. 67 
 

z Krzyżakami – 

zmagania 

dyplomatyczne  

i militarne 

Łokietka w Krakowie dla 

integracji państwa 

polskiego 

• opisuje próby 

odzyskania przez 

Władysława Łokietka 

Pomorza Gdańskiego 

 

bitwy pod Płowcami  

w 1333 r. 

 

 

6. Państwo 

Kazimierza 

Wielkiego  

 

• odbudowa Królestwa 

Polskiego za czasów 

Kazimierza Wielkiego 

• reformy gospodarcze 

(prawna, skarbowa, 

monetarna) 

przeprowadzone przez 

Kazimierza Wielkiego 

• założenie Akademii 

Krakowskiej 

• dyplomatyczne 

rozwiązanie konfliktów 

z Krzyżakami i 

Czechami 

• ekspansja 

terytorialna Polski na 

tereny Rusi Halickiej 

• śmierć Kazimierza 

Wielkiego – koniec 

dynastii Piastów  

• poprawnie posługuje się 

terminami: przywilej 

składu, prawo przymusu 

drogowego, poradlne 

• wie, kim był i czym 

zasłynął Kazimierz Wielki 

• wskazuje na mapie 

państwo Kazimierza 

Wielkiego 

 

• podaje wydarzenia 

związane z datami: 

 1335 r., 1343 r., 1364 r., 

1370 r. 

• charakteryzuje 

politykę zagraniczną 

Kazimierza Wielkiego 

• określa przyczyny i 

skutki ekspansji na 

tereny Rusi Halickiej 

• wymienia reformy 

gospodarcze 

wprowadzone przez 

Kazimierza Wielkiego 

• omawia wkład 

Kazimierza Wielkiego  

w umocnienie państwa 

polskiego pod względem 

politycznym i 

gospodarczym 

 

• podaje lata i omawia 

związane z nimi 

wydarzenia: 1366 r.  

i 1348 r.  

• opisuje działania 

dyplomatyczne 

Kazimierza Wielkiego 

mające na celu 

zakończenie sporów z 

Czechami i Krzyżakami 

• omawia reformy 

wprowadzone przez 

Kazimierza Wielkiego  

i ich znaczenie dla 

unifikacji i rozwoju 

gospodarczego ziem 

polskich 

• przedstawia rozwój 

terytorialny państwa 

Kazimierza Wielkiego 

 

• wskazuje cele polityki 

Kazimierza Wielkiego 

związane z umacnianiem 

pozycji państwa polskiego 

• charakteryzuje 

znaczenie podboju Rusi 

Halickiej dla rozwoju 

gospodarczego państwa 

polskiego 

• prezentuje politykę 

Kazimierza Wielkiego 

wobec Żydów 

• podaje przykłady 

miejscowości, w których 

wybudowano Orle 

Gniazda 
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7. Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

wyglądał piastowski 

orzeł?  

• legendy związane  

z pochodzeniem godła 

polskiego 

• najstarsze podobizny 

orła i związane z nimi 

kontrowersje  

• wizerunki orła na 

monetach książąt 

piastowskich  

• rozpowszechnienie 

znaku orła za czasów 

Władysława Łokietka  

i Kazimierza Wielkiego   

• inne symbole, które 

miały szansę znaleźć 

się w godle państwa 

polskiego 

   • wymienia najstarsze 

przekazy źródłowe 

dotyczące orła jako 

symbolu państwowego 

• podaje przykłady źródeł 

materialnych z 

wizerunkiem orła, np. 

monety i pieczęcie 

• wyjaśnia genezę 

symbolu orła 

przedstawioną w kronice 

Jana Długosza 

 

• wymienia książąt, 

którzy od połowy  

XII w. umieszczali na 

monetach i 

pieczęciach 

wizerunek orła 

białego: Władysława 

Wygnańca, Bolesława 

Kędzierzawego i 

Kazimierza 

Sprawiedliwego 

• przedstawia inne 

znaki używane przez 

władców 

piastowskich jako 

symbole państwowe, 

np. lwa, gryfa, smoka 

 

Rozdział II: Społeczeństwo średniowiecza 

1. System feudalny  • społeczeństwo 

feudalne 

• podział społeczeństwa 

na stany 

• kultura rycerska i 

dworska 

• narodziny monarchii 

stanowej w Polsce  

• poprawnie posługuje się 

terminami: senior, wasal, 

lenno, hołd lenny, system 

feudalny, stan 

• określa powiązania 

tworzące drabinę feudalną 

społeczeństwa 

średniowiecznego 

• wymienia stany: rycerstwo, 

duchowieństwo, 

mieszczaństwo i chłopów 

• przedstawia przebieg 

• poprawnie posługuje się 

terminami: suzeren, 

społeczeństwo stanowe, 

monarchia patrymonialna 

• wyjaśnia zasady 

funkcjonowania systemu 

feudalnego 

• omawia pozycję prawną 

i majątkową stanu 

rycerskiego 

• podaje cechy 

charakterystyczne kultury 

• tłumaczy, na czym 

polegała zasada „Wasal 

mojego wasala nie jest 

moim wasalem” 

• przedstawia pozycję 

społeczną 

duchowieństwa, 

rycerstwa, chłopów i 

mieszczan 

• charakteryzuje 

monarchię stanową 

• wyjaśnia mechanizmy 

powstania i 

funkcjonowania systemu 

feudalnego 

• na przykładzie państwa 

polskiego zjednoczonego 

przez Władysława Łokietka 

przedstawia cechy 

monarchii stanowej 

• omawia różnice 

pomiędzy monarchią 

patrymonialną  
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hołdu lennego oraz 

pasowania na rycerza 

 

rycerskiej 

 

 

 

a monarchią stanową 

 

 

2. Życie 

średniowiecznej wsi  

• wieś we wczesnym 

średniowieczu 

• zmiany w rolnictwie  

w XIII i XIV w.  

• kolonizacja na prawie 

niemieckim  

• lokacja osad wiejskich  

• życie codzienne 

mieszkańców 

średniowiecznej wsi  

• układ przestrzenny 

wsi w średniowieczu  

• pochodzenie nazw 

miejscowości  

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: lokacja, sołtys, 

dwupolówka, trójpolówka  

• podaje przyczyny rozwoju 

kolonizacji wiejskiej 

 

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: ława, 

wolnizna metoda 

wypaleniskowa 

• wymienia wynalazki  

i ulepszenia w rolnictwie 

wprowadzone  

w XII –XIV w. 

• omawia etapy 

zakładania wsi na prawie 

niemieckim 

• charakteryzuje zajęcia  

i życie codzienne chłopów 

w średniowieczu 

 

 

• wymienia obowiązki i 

uprawnienia sołtysa i 

wyjaśnia jego specyficzną 

rolę w osadzie 

• wyjaśnia, dlaczego 

trójpolówka była 

skuteczniejszą metodą 

uprawy ziemi niż 

dwupolówka i 

gospodarka 

wypaleniskowa 

 

• przedstawia znaczenie 

kolonizacji wiejskiej dla 

rozwoju gospodarczego 

Polski  

w XIII–XIV w. 

• tłumaczy pochodzenie 

nazw miejscowości, takich 

jak Środa, Piątek, Wola, 

Piekary, Kowale 

• porównuje lokacje na 

prawie polskim i 

niemieckim 

 

 

 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jaka 

wiedza kryje się w 

pieczęciach? 

• znaczenie pieczęci 

jako źródła 

historycznego 

• najstarsze pieczęcie 

używane przez władców 

polskich 

• funkcja pieczęci jako 

sposobu 

   • omawia rolę pieczęci jako 

źródła historycznego 

• podaje przykłady 

zastosowania pieczęci 

majestatycznej 

 

 

• tłumaczy znaczenie 

symboli 

przedstawianych na 

pieczęciach 

• określa czas 

powstania 

najstarszych pieczęci 

używanych przez 
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uwiarygodnienia 

dokumentu 

• geneza i znaczenie 

bulli  

władców polskich 

• wyjaśnia znaczenie 

badań 

archeologicznych dla 

datowania oraz analizy 

średniowiecznych 

pieczęci 

 

3. Średniowieczne 

miasto i jego 

mieszkańcy 

• rozwój miast  

w średniowiecznej 

Europie  

• układ przestrzenny 

miasta w średniowieczu  

• struktura organizacji 

rzemieślniczej – cechu 

• życie codzienne w 

średniowiecznym 

mieście  

• poprawnie posługuje się 

terminami: patrycjat, 

pospólstwo, plebs, rada 

miejska, burmistrz, ława, 

cech, czeladnik 

• wymienia warstwy 

społeczne w miastach 

średniowiecznych 

• przedstawia warunki życia 

codziennego w 

średniowiecznym mieście 

 

 

• tłumaczy, na czym 

polegała lokacja miasta 

na prawie magdeburskim 

• wyjaśnia, jakie funkcje 

pełniły w 

średniowiecznym 

mieście: ratusz, pręgierz, 

rynek, targowisko, mury 

• podaje elementy 

obronne 

średniowiecznego miasta 

• określa rolę miast  

w polityce i gospodarce 

państw europejskich 

 

• porównuje życie 

codzienne mieszczan  

o różnym statusie 

społecznym 

• omawia kompetencje 

wójta, rady miejskiej  

i burmistrza 

 

 

• wyjaśnia, co oznaczało 

powiedzenie: „Powietrze 

miejskie czyni wolnym” 

• porównuje rolę i 

znaczenie miast polskich i 

europejskich w 

średniowieczu 

• charakteryzuje znaczenie 

hanzy bałtyckiej dla tego 

regionu 
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4. Kościół w 

średniowieczu  

• zróżnicowanie stanu 

duchownego 

• zakony benedyktynów 

i cystersów oraz ich rola 

w społeczeństwie 

średniowiecznym  

• wpływ Kościoła na 

średniowieczną kulturę  

• założenie zakonów 

żebraczych  

• ruchy heretyckie 

funkcjonujące  

w średniowieczu  

• kryzys papiestwa  

i niewola awiniońska 

• sobór w Konstancji  

• poprawnie posługuje się 

terminami: duchowieństwo, 

benedyktyni, cystersi, ruchy 

heretyckie, inkwizycja, 

zakony żebracze 

• wskazuje na mapie 

najpopularniejsze  

w średniowieczu miejsca 

pielgrzymek – Rzym  

i Santiago de Compostela 

• wyjaśnia wyrażenie 

„benedyktyńska praca” 

 

 

• podaje lata soboru  

w Konstancji: 1414–1418 

• przedstawia dokonania 

postaci: św. Benedykta z 

Nursji, św. Franciszka  

z Asyżu, św. Dominika 

Guzmana 

• wymienia 

średniowieczne ruchy 

heretyckie: waldensów  

i albigensów 

• określa rolę Kościoła  

w rozwoju państw 

europejskich 

 

 

• określa przyczyny  

i skutki utworzenia 

zakonów żebraczych oraz 

ich znaczenie 

• uzasadnia, dlaczego 

działalność ruchów 

heretyckich wywołała 

sprzeciw Kościoła 

• charakteryzuje poglądy 

wyznawane przez 

albigensów i waldensów 

• wymienia najstarsze 

ośrodki zakonne na 

ziemiach polskich 

• wskazuje na mapie 

tereny europejskie, na 

których organizowano  

w średniowieczu krucjaty 

 

• charakteryzuje sytuację 

materialną duchowieństwa 

w średniowieczu i wskazuje 

źródła majątku Kościoła 

• wyjaśnia wpływ zakonów 

na gospodarkę i kulturę  

w społeczeństwie 

średniowiecznym 

• porównuje zakony 

żebracze z zakonami 

rycerskimi oraz tłumaczy 

ich rolę 

 

 

5. Kultura i nauka 

wieków średnich  

• uniwersalny charakter 

kultury średniowiecznej  

• średniowieczne 

wzorce osobowe: 

asceta, rycerz, władca 

• rola łaciny jako 

międzynarodowego 

języka dyplomacji, nauki 

i kultury 

• edukacja i 

uniwersytety w 

• poprawnie posługuje się 

terminami: uniwersytet, 

scholastyka, sztuki 

wyzwolone 

• wymienia średniowieczne 

wzorce osobowe: ascety, 

rycerza, władcy 

• określa obszary kultury, na 

które miał wpływ Kościół 

 

• przedstawia dokonania 

św. Tomasza z Akwinu 

• wyjaśnia, dlaczego 

kultura średniowiecza 

określana jest mianem 

uniwersalnej 

• omawia znaczenie 

łaciny w średniowiecznej 

Europie 

• wskazuje wpływ 

Kościoła na rozwój 

• charakteryzuje 

średniowieczne wzorce 

osobowe 

• przedstawia postacie, 

które w kulturze 

europejskiej uznaje się  

za wzorce: Szymona 

Słupnika, Rolanda, Karola 

Wielkiego 

• omawia cechy 

charakterystyczne kultury 

rycerskiej, dworskiej  

• określa rolę kobiet  

w średniowieczu na 

przykładzie Eleonory 

Akwitańskiej i Jadwigi 

Śląskiej 

• wymienia pierwsze 

europejskie uniwersytety  

i omawia ich rolę dla 

rozwoju nauki w 

średniowieczu 

• ocenia znaczenie 

działalności ojców Kościoła 
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średniowieczu architektury i sztuki 

 

i ludowej 

 

i św. Tomasza z Akwinu 

 

6. W cieniu 

kościołów i zamków 

• architektura 

średniowiecznej Europy  

• cechy 

charakterystyczne 

architektury, malarstwa  

i rzeźby w stylu 

romańskim oraz 

gotyckim   

• sztuka polskiego 

średniowiecza  

• średniowieczna rzeźba 

i zdobnictwo  

 

• wymienia przykładowe 

zabytki romańskie i gotyckie 

na ziemiach polskich, w tym 

w swoim regionie  

• wymienia cechy 

charakterystyczne dla stylu 

romańskiego i gotyckiego 

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: portal, 

prezbiterium, przypora, 

inicjał, miniatura, Biblia 

pauperum 

• posługując się mapą 

wskazuje miejsca 

najsłynniejszych 

zabytków architektury 

romańskiej  

i gotyckiej 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

kopiowano i ozdabiano 

księgi w średniowieczu 

 

• porównuje styl 

romański ze stylem 

gotyckim  

i wymienia ich cechy 

charakterystyczne 

• wskazuje na mapie 

państwa, w których 

znajduje się najwięcej 

zabytków romańskich  

i gotyckich 

• podaje przykłady 

średniowiecznych 

budowli świeckich 

• tłumaczy rolę Kościoła 

w rozwoju architektury  

i sztuki średniowiecznej 

 

• wyjaśnia genezę 

architektury romańskiej 

• omawia znaczenie Biblii 

pauperum dla 

upowszechniania zasad 

religii chrześcijańskiej 

• tłumaczy, dlaczego 

polskie budownictwo w 

stylu romańskim nie 

rozwinęło się w tak 

wysokim stopniu jak w 

Europie Zachodniej 

 

 

Tajemnice sprzed 

wieków – O czym 

opowiadają 

średniowieczne 

katedry ? 

• symbolika 

średniowiecznych 

katedr  

• katedra w Chartres  

   • wyjaśnia symbolikę 

średniowiecznych katedr 

• wskazuje cechy stylu 

gotyckiego na przykładzie 

katedry w Chartres 

 

 

 

Rozdział III: U schyłku średniowiecza 
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1. Unia Polski  

z Litwą  

• panowanie 

Andegawenów w Polsce 

• przywilej koszycki 

• sytuacja na Litwie 

przed zawarciem unii  

z Polską  

• unia polsko-litewska  

w Krewie 

• znaczenie 

chrystianizacji Litwy na 

arenie 

międzynarodowej  

• unia w Wilnie i 

Horodle 

• poprawnie posługuje się 

terminami: przywilej, unia, 

unia personalna, bojarzy 

• wymienia postanowienia 

unii w Krewie i Horodle 

• wskazuje na mapie 

Królestwo Polskie, Wielkie 

Księstwo Litewskie, państwo 

zakonu krzyżackiego, Węgry 

 

 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami: 1374 

r., 1385 r., 1401 r., 1413 r.  

• przedstawia dokonania 

postaci: Mendoga, 

Ludwika 

Andegaweńskiego, 

Giedymina, Jadwigi, 

Władysława Jagiełły, 

Witolda 

• na podstawie drzewa 

genealogicznego 

wskazuje pokrewieństwo 

między Piastami, 

Andegawenami i 

Jagiellonami 

• podaje przyczyny i 

skutki wstąpienia 

Władysława Jagiełły na 

tron polski 

 

• omawia okoliczności 

wstąpienia na polski tron 

Ludwika 

Andegaweńskiego 

• opisuje okoliczności 

zawarcia unii polsko- 

-litewskiej w Krewie 

• wyjaśnia, dlaczego unia 

polsko-litewska była 

odnawiana w Wilnie  

w 1401 r. i w Horodle  

w 1413 r. 

• wskazuje korzyści i 

zagrożenia wynikające  

z zawarcia unii polsko- 

-litewskiej 

• charakteryzuje sytuację 

Polski i Litwy w drugiej 

połowie XIV w. 

• przedstawia rozwój 

terytorialny i polityczny 

państwa litewskiego w XIII  

i XIV w. 

• ocenia panowanie Jadwigi 

i Władysława Jagiełły 

• opisuje skutki unii  

w Krewie dla sytuacji 

międzynarodowej Litwy 

 

• ocenia znaczenie 

unii polsko-litewskiej 

na tle sytuacji 

międzynarodowej  

w Europie 

• porównuje unię 

polsko-litewską  

z innymi 

funkcjonującymi 

wówczas w Europie 

(np. unia kalmarska) 

 

 

 

 

 

 

2. Wielka wojna  

z zakonem 

krzyżackim  

• przyczyny wybuchu 

wielkiej wojny  

z zakonem krzyżackim  

• bitwa pod 

Grunwaldem i jej 

znaczenie  

• pokój toruński  

z 1411 r. i skutki wielkiej 

wojny  

z Krzyżakami 

• wyjaśnia przyczyny wielkiej 

wojny z zakonem krzyżackim 

• podaje wydarzenia 

związane z latami: 15 lipca 

1410 r., 1411 r, 1414–1418  

• wymienia postanowienia 

pokoju toruńskiego z 1411 r. 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Ulricha von 

Jungingena, Zawiszy 

Czarnego, Mikołaja Trąby, 

Pawła Włodkowica 

• wskazuje na mapie 

Czerwińsk, Grunwald, 

Malbork, Toruń 

• wymienia skutki wielkiej 

wojny z Krzyżakami 

• przedstawia przebieg 

działań wojennych  

w czasie wielkiej wojny  

z zakonem w latach  

1409–1411 

• omawia przebieg bitwy 

pod Grunwaldem 

 

• charakteryzuje sytuację 

państwa polsko-litewskiego 

na przełomie XIV i XV w. 

• opisuje uzbrojenie lekkiej 

jazdy litewskiej biorącej 

udział w bitwie pod 

Grunwaldem 

• ocenia udział Pawła 

Włodkowica w obradach 

soboru w Konstancji 

• wymienia 

podstawowe 

elementy uzbrojenia 

rycerzy  

z początku XV w. 
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• rola konfliktu polsko- 

-krzyżackiego na arenie 

międzynarodowej  

• postanowienia soboru 

w Konstancji  

 • omawia udział Polaków 

na soborze w Konstancji 

 

 

• wymienia najważniejsze 

tezy przedstawione przez 

Pawła Włodkowica na 

soborze 

 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jaką bitwę 

namalował Jan 

Matejko? 

• okoliczności 

powstania obrazu Jana 

Matejki „Bitwa pod 

Grunwaldem” 

• ukryte znaczenie  

i symbolika obrazu 

• losy dzieła w czasie  

II wojny światowej  

   • omawia okoliczności 

powstania obrazu „Bitwa 

pod Grunwaldem” 

• opisuje przedstawione na 

obrazie sceny pod 

względem zgodności z 

prawdą historyczną 

 

 

• charakteryzuje 

symboliczne znaczenie 

dzieła 

• wyjaśnia, dlaczego 

Niemcom w czasie  

II wojny światowej 

zależało na 

zniszczeniu „Bitwy 

pod Grunwaldem” 

• ocenia postawę 

profesora Władysława 

Woydy i jego wkład  

w ocalenie obrazu 

 

3. Europa Zachodnia 

w XIV i XV wieku 

• epidemia dżumy  

w XIV w.  

• przyczyny, 

najważniejsze 

wydarzenia i skutki 

wojny stuletniej  

• ruchy heretyckie i ich 

przedstawiciele  

• powstania ludowe 

• wprowadzenie broni 

• podaje lata wydarzeń: 

1337–1453 – wojna stuletnia 

• tłumaczy pojęcie „czarna 

śmierć” 

• wskazuje na mapie 

państwa biorące udział w 

wojnie stuletniej 

• przedstawia co najmniej 

jedną przyczynę i jeden 

skutek wojny stuletniej 

• przedstawia dokonania 

postaci: Joanny d’Arc, 

Jana Husa, Johna Balla, 

Johna Wiklefa, Jana Żiżki 

• podaje niektóre skutki 

epidemii dżumy w XIV w. 

• wymienia powstania 

ludowe, które wybuchły 

na terenie Francji i Anglii 

w XIV i XV w. 

• wyjaśnia skutki 

• wskazuje na mapie 

główne kierunki 

rozprzestrzeniania się 

„czarnej śmierci” 

• omawia skutki epidemii 

dżumy 

• wymienia przyczyny  

i następstwa wojny 

stuletniej 

• wskazuje na mapie 

tereny, na których toczyły 

• omawia przyczyny 

wystąpień ludowych  

na terenie Francji i Anglii  

w XIV i XV w. 

• charakteryzuje nowe 

techniki walki 

wprowadzone w XV w.: 

zastosowanie broni palnej, 

walka taborem, 

uformowanie armii 

zaciężnej 

• przedstawia przyczyny  

• określa wpływ 

husytyzmu dla 

rozwoju Europy •  
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palnej i wzrost 

znaczenia armii 

zaciężnej  

 wprowadzenia broni 

palnej i armii zaciężnej 

• omawia główne 

założenia husytyzmu 

 

się walki podczas wojny 

stuletniej oraz buntów 

chłopskich 

i przebieg powstania 

husytów w Czechach 

• wyjaśnia, dlaczego Jana 

Husa spalono na stosie 

4. Nowe potęgi w 

Europie Wschodniej  

• rozwój terytorialny 

Polski i Litwy  

• wzrost znaczenia 

Moskwy 

• ekspansja imperium 

osmańskiego  w Europie  

• bitwa pod Warną  

• upadek 

Konstantynopola  

• podaje lata wydarzeń:  

1444 r. – bitwa pod Warną, 

1453 r. – zdobycie 

Konstantynopola 

• poprawnie posługuje się 

terminami: sułtan, janczarzy, 

car 

• wskazuje na mapie: 

imperium osmańskie, 

Konstantynopol, Warnę, 

Wielkie Księstwo 

Moskiewskie 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Władysława III 

Warneńczyka, Jana 

Hunyadyego, Dymitra 

Dońskiego, Iwana III 

Srogiego, Iwana IV 

Groźnego 

• wyjaśnia skutki 

zdobycia 

Konstantynopola przez 

Turków 

• określa rolę rozwoju 

państwa moskiewskiego 

dla tego regionu 

 

• wymienia czynniki, 

które decydowały o sile 

militarnej imperium 

tureckiego 

• wskazuje na mapie 

kolejne ziemie podbijane 

przez Turków w Europie 

• omawia przebieg bitwy 

pod Warną 

 

• porównuje oddziały 

janczarów z oddziałami 

piechoty europejskiej 

• uzasadnia, dlaczego 

upadek Konstantynopola 

jest uznawany za jedną  

z granicznych dat 

średniowiecza 

• wyjaśnia, z jakiego 

powodu po klęsce 

Konstantynopola wyznawcy 

prawosławia zaczęli 

nazywać Moskwę trzecim 

Rzymem 

• ocenia konsekwencje, 

jakie miały dla Polski i Litwy 

powstanie imperium 

osmańskiego oraz 

zjednoczenie ziem ruskich 

 

 

5. Wojna 

trzynastoletnia  

• znaczenie powstania 

Związku Jaszczurczego  

i Związku Pruskiego  

• przyczyny wybuchu 

• określa ramy czasowe 

wojny trzynastoletniej 

• wskazuje podstawową 

przyczynę wybuchu konfliktu 

• zna wydarzenia 

związane z latami: 1440 

r., 1454 r., 1462 r., 1466 r.  

• przedstawia dokonania 

postaci: Jana 

• omawia poszczególne 

etapy wojny 

trzynastoletniej 

• wskazuje na mapie 

miejsca najważniejszych 

• wyjaśnia, dlaczego 

szlachta i mieszczanie 

mieszkający w Prusach 

dążyli do przyłączenia ich 

ziem do Polski 

• ocenia znaczenie 

wydarzeń wojny 

trzynastoletniej na tle 

sytuacji politycznej  

i społecznej ówczesnej 
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wojny trzynastoletniej  

• przebieg działań 

wojennych w latach 

1454–1466 

• postanowienia 

drugiego pokoju 

toruńskiego  

• skutki wojny 

trzynastoletniej  

• poprawnie posługuje się 

terminem stan szlachecki 

• wskazuje na mapie ziemie 

przyłączone do Polski  

w wyniku podpisania 

drugiego pokoju toruńskiego 

 

 

Bażyńskiego, Piotra 

Dunina, Kazimierza 

Jagiellończyka 

• wymienia przyczyny  

i skutki wojny 

trzynastoletniej 

• omawia znaczenie armii 

zaciężnej w wojnie 

trzynastoletniej 

 

bitew wojny 

trzynastoletniej 

• podaje nazwy ziem 

odzyskanych przez 

Królestwo Polskie na 

mocy pokoju toruńskiego 

z 1466 r. 

 

 

• porównuje działania 

wielkiej wojny z zakonem 

prowadzonej przez 

Władysława Jagiełłę do 

działań zbrojnych 

prowadzonych  

podczas wojny 

trzynastoletniej 

• omawia zmiany, które 

zaszły w sytuacji 

międzynarodowej Polski po 

wojnie trzynastoletniej  

• ocenia znaczenie 

przywilejów nadanych  

w czasie wojny 

trzynastoletniej stanowi 

szlacheckiemu 

 

Europy  

 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

wyglądały działania 

średniowiecznych 

szpiegów? 

• działalność 

średniowiecznych 

szpiegów 

• polscy i krzyżaccy 

szpiedzy w 

średniowieczu 

• sposób szyfrowania 

wiadomości 

   • omawia główne zadania 

średniowiecznych szpiegów 

• charakteryzuje 

średniowieczne sposoby 

szyfrowania wiadomości 

• wyjaśnia, jak werbowano  

i wynagradzano szpiegów  

w średniowieczu 

• wymienia najsłynniejszych 

szpiegów polskich  

i krzyżackich 

• wyjaśnia, jak 

werbowano  

i wynagradzano 

szpiegów  

w średniowieczu 

• wymienia 

najsłynniejszych 

szpiegów polskich  

i krzyżackich 
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6. Kultura późnego 

średniowiecza  

w Polsce 

• rozkwit kultury 

polskiej  

w XIV i XV w. 

• wybitni polscy uczeni 

średniowiecza i ich 

dokonania 

• najważniejsze 

osiągnięcia polskiej 

architektury 

i sztuki gotyckiej 

• twórczość rzeźbiarska 

Wita Stwosza 

• wymienia najsłynniejsze 

przykłady sztuki gotyckiej  

w Polsce: m.in. ołtarz Wita 

Stwosza, Bazylikę Mariacką 

w Gdańsku, Barbakan  

w Krakowie, ratusz w 

Toruniu 

• wie, kim był i czym zasłynął 

Wit Stwosz oraz Mikołaj 

Kopernik 

 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Wita Stwosza, 

Marcina Króla, Wojciecha 

z Brudzewa, Mikołaja 

Kopernika, Pawła 

Włodkowica, Jana 

Ostroroga 

• omawia znaczenie 

odnowienia Akademii 

Krakowskiej w 1400 r. 

• wyjaśnia, dlaczego 

okres panowania 

Kazimierza Jagiellończyka 

nazywany jest złotą 

jesienią polskiego 

średniowiecza 

• potrafi wymienić 

przykłady budowli w stylu 

gotyckim w swoim 

regionie 

 

• wskazuje na mapie 

tereny, na których 

powstało najwięcej 

budowli w stylu gotyckim 

•porównuje rozwój 

kultury polskiej z kulturą 

europejską  

• wyjaśnia na czym 

polega specyfika sztuki i 

literatury polskiej 

omawianego okresu 

•wymienia czas powstania 
oraz twórców znanych w 

regionie budowli  

i dzieł z okresu późnego 

średniowiecza  

 

• wymienia cechy 

charakterystyczne rzeźby 

średniowiecznej na 

przykładzie piety i Pięknej 

Madonny 

• wyjaśnia, na czym polega 

wartość historyczna i 

kulturowa ołtarza Wita 

Stwosza 

• omawia dokonania 

sławnych absolwentów 

Akademii Krakowskiej 

• samodzielnie dociera do 

informacji dotyczących 
kultury późnego 

średniowiecza w swoim 

regionie  

(np. przy realizacji projektu) 

 

• charakteryzuje 

osiągnięcia kultury 

późnego 

średniowiecza  

w swoim regionie na 

tle kultury polskiej  

i europejskiej  

 

Rozdział IV: Narodziny nowożytnego świata 

1. Cywilizacje 

Ameryki 

• cywilizacje Ameryki 

prekolumbijskiej 

• osiągnięcia naukowo- 

-techniczne oraz sztuka 

Olmeków, Majów, 

Azteków  

• wskazuje na mapie tereny 

zamieszkałe przez Azteków, 

Majów i Inków 

• wymienia najważniejsze 

ośrodki cywilizacyjne 

rdzennych mieszkańców 

• omawia najważniejsze 

osiągnięcia techniczne 

cywilizacji 

prekolumbijskich 

 

• porównuje poziom 

rozwoju cywilizacji 

prekolumbijskich  

z cywilizacją 

Europejczyków 

• wskazuje cechy 

charakterystyczne sztuki 

• uzasadnia, dlaczego 

Majowie są określani przez 

niektórych uczonych 

Grekami Ameryki 

 

• omawia 

funkcjonowanie poczty 

i sieci dróg w państwie 

Inków 

• przedstawia system 

wierzeń Azteków 
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i Inków Ameryki 

• wskazuje podstawowe 

osiągnięcia cywilizacyjne 

kultur prekolumbijskich 

 

prekolumbijskiej 

 

 

2. Wielkie odkrycia 

geograficzne 

 

• rozwój nauki i techniki  

w Europie w XV w. 

• sytuacja gospodarcza 

i społeczna na 

kontynencie 

europejskim w XV w. 

• utrudnienia w handlu  

z krajami Dalekiego 

Wschodu 

• poszukiwanie morskiej 

drogi do Indii 

• odkrycia żeglarzy 

portugalskich 

• nawiązanie przez 

Europejczyków 

bezpośrednich 

kontaktów handlowych 

z Afryką i Indiami 

• wyprawa Krzysztofa 

Kolumba i znaczenie 

odkrycia Ameryki 

• wyprawa Ferdynanda 

• podaje wydarzenia 

związane z latami:1492 r., 

1498 r., 1519–22 r. 

• wymienia nazwiska 

głównych odkrywców z XV i 

XVI w. 

• wskazuje na mapie szlaki 

wypraw najważniejszych 

odkrywców – Krzysztofa 

Kolumba, Vasco da Gamy, 

Ferdynanda Magellana 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Henryka 

Żeglarza, Bartłomieja 

Diaza, Vasco da Gamy, 

Krzysztofa Kolumba, 

Ferdynanda Magellana 

• poprawnie posługuje się 

terminami: astrolabium, 

karawela, kompas, busola 

• wymienia co najmniej 

dwie przyczyny wielkich 

odkryć geograficznych 

 

 

• opisuje przebieg 

wypraw wielkich 

odkrywców: Vasco da 

Gamy, Krzysztofa 

Kolumba, Ferdynanda 

Magellana 

• wyjaśnia, dlaczego 

Hiszpania i Portugalia 

miały największy udział w 

wielkich odkryciach 

geograficznych 

• przedstawia dokonania 

postaci: Ameriga 

Vespucciego, Paola 

Toscanellego 

• szczegółowo omawia 

przyczyny wielkich odkryć 

geograficznych 

 

 

• omawia zasługi, jakie 

mieli dla rozwoju 

żeglarstwa Henryk Żeglarz, 

Ferdynand Aragoński  

i Izabela Kastylijska 

• omawia postanowienia 

traktatu w Tordesillas i jego 

skutki 

• charakteryzuje 

organizację wypraw 

odkrywczych oraz zasady 

organizacji kolonii 

• ocenia, jaki wpływ na 

odkrycia geograficzne miał 

rozwój kartografii i 

nawigacji 
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Magellana dookoła 

świata 

• układ w Tordesillas 

 

3. Skutki wielkich 

odkryć 

 

 

• podbój Ameryki 

przez konkwistadorów 

• zagłada Indian 

• zniszczenie dorobku 

kulturalnego ludów 

Ameryki 

• wzajemne wpływy 

cywilizacyjne pomiędzy 

Europą a nowo 

odkrytym kontynentem 

• skutki odkryć 

geograficznych 

• poprawnie posługuje się 

terminem: konkwistador 

• wymienia skutki odkryć 

geograficznych dla 

rdzennych mieszkańców 

Ameryki 

• wskazuje wpływ odkryć na 

rozwój Europy nowożytnej 

 

• omawia dokonania 

postaci: Ferdynanda 

Corteza, Francisca Pizarra, 

Montezumy, Atahualpy 

• przedstawia następstwa 

odkryć geograficznych dla 

gospodarki Europy 

• wskazuje na mapie 

szlaki handlowe tworzące 

tzw. złoty trójkąt 

• posługuje się pojęciami: 

rewolucja cen, dualizm 

ekonomiczny 

 

• wymienia etapy 

podboju państwa 

Azteków i Inków 

• wyjaśnia przyczyny 

powstania kolonii  

w Ameryce 

• wskazuje na mapie 

tereny zajęte przez 

Hiszpanów  

i Portugalczyków 

 

 

• charakteryzuje wymianę 

handlową pomiędzy 

Ameryką, Europą i Afryką 

na szlaku tzw. złotego 

trójkąta 

• podaje przyczyny 

zmniejszenia się liczby 

rdzennych mieszkańców 

Ameryki w XVI w.  

• omawia funkcjonowanie 

europejskich kolonii  

w Ameryce 

 

 

 

4. Gospodarka  

w epoce kolonialnej 

• zmiany w gospodarce 

europejskiej wywołane 

odkryciami 

geograficznymi 

• nowe środki płatnicze 

– weksle i banknoty 

• kompanie handlowe i 

ich rola w XVII i na 

początku XVIII w. 

• wyjaśnia, kim byli korsarze 

• omawia model dualizmu  

w rozwoju gospodarczym 

• poprawnie posługuje się 

terminami: kompania 

handlowa, praca nakładcza, 

manufaktura, kapitalizm 

 

 

• wymienia najważniejsze 

zmiany gospodarcze 

spowodowane 

odkryciami 

geograficznymi, m.in.: 

rozwój handlu, 

zwiększenie produkcji, 

zmiany w rolnictwie 

• tłumaczy, na czym 

polegała praca nakładcza 

• omawia znaczenie 

• omawia zmiany, jakie 

zaszły w handlu w wyniku 

odkryć geograficznych 

• charakteryzuje podział 

gospodarczy kontynentu 

europejskiego: państwa  

na zachód od Łaby 

specjalizujące się w 

handlu i rzemiośle, 

państwa na wschód od 

Łaby – zdominowane 

• przedstawia zmiany  

w rolnictwie spowodowane 

wzrostem wymiany 

handlowej 

• wymienia korzyści, jakie 

niosło za sobą 

wprowadzenie do użytku 

weksli i banknotów 

• tłumaczy znaczenie 

określenia, że gospodarka  
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• powstanie nowych 

form produkcji: praca 

nakładcza i manufaktura 

• początki gospodarki 

kapitalistycznej 

• niewolnictwo i jego 

rola w gospodarce 

kolonialnej  

 

założenia kompanii 

handlowych dla rozwoju 

wymiany towarowej 

między Europą a Afryką, 

Azją i Ameryką 

 

przez rolnictwo 

• wyjaśnia przyczyny 

wprowadzenia pracy 

nakładczej 

 

\w epoce kolonialnej 

zaczęła mieć charakter 

globalny 

 

 

5. Kultura 

odrodzenia w 

Europie  

• idea humanizmu 

i nawiązania do antyku 

• wynalazek druku i 

jego wpływ na 

rozpowszechnienie się 

idei odrodzenia 

• rola Włoch  

w powstaniu i rozwoju 

renesansu 

• główne ośrodki 

odrodzenia w Europie 

• działalność i 

osiągnięcia 

Leonarda da Vinci 

• przedstawiciele 

renesansu: Michał Anioł 

i Erazm z Rotterdamu 

• zmiany w nauce  

• wymienia najsłynniejsze 

postacie odrodzenia: 

Mikołaja Kopernika, 

Leonarda da Vinci, Michała 

Anioła i Galileusza 

• poprawnie posługuje się 

terminami: mecenas, 

renesans, odrodzenie, 

humanizm 

• określa, w którym 

państwie narodził się 

renesans 

• wymienia cechy 

charakterystyczne 

architektury renesansu 

 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Mikołaja 

Kopernika, Leonarda da 

Vinci, Galileusza, 

Giordana Bruna, Michała 

Anioła, Erazma z 

Rotterdamu, Jana 

Gutenberga 

• tłumaczy znaczenie 

wynalezienia druku dla 

rozwoju renesansowej 

nauki 

• podaje przykłady dzieł 

artystów epoki 

odrodzenia 

• podaje przykłady 

inspiracji sztuką antyczną 

w architekturze i dziełach 

renesansowych artystów 

 

• wyjaśnia sens 

stwierdzenia: 

„Człowiekiem jestem 

i nic, co ludzkie, nie jest 

mi obce” 

• podaje tytuły 

najsłynniejszych dzieł 

włoskiego renesansu 

• wymienia 

najsłynniejszych 

mecenasów włoskiego 

odrodzenia 

 

 

• omawia rolę 

uniwersytetów w rozwoju 

nauki w odrodzeniu 

• tłumaczy, na czym 

polegał mecenat 

• wskazuje podobieństwa 

oraz różnice pomiędzy 

sztuką średniowiecza  

i renesansu 

• charakteryzuje humanizm 

jako nowy nurt w filozofii  

i kulturze 
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i technice  

w okresie odrodzenia 

 

 

6. Nowe wyznania w 

Europie  

• Kościół na początku 

XVI w. 

• przyczyny reformacji 

• główne nurty ruchu 

reformacyjnego i ich 

twórcy 

• anglikanizm – 

przyczyny i przebieg 

reformacji 

w Anglii 

• przebieg ruchu 

reformacyjnego – 

dysputy, 

prześladowania  

i wojny religijne 

• podaje wydarzenie  

i znaczenie roku 1517 

• określa, kim był i czym 

zasłynął Marcin Luter i Jan 

Kalwin 

• prawidłowo stosuje 

pojęcia: odpust, 

protestantyzm 

 

 

• omawia wydarzenia 

związane z latami:  

1534 r.,1536 r., 1555 r. 

• podaje główne tezy 

głoszone przez Marcina 

Lutra i Jana Kalwina 

• poprawnie posługuje się 

terminami: symonia, 

nepotyzm, reformacja, 

luteranizm, kalwinizm, 

arianie 

• wymienia główne 

przyczyny  i skutki 

reformacji 

• prezentuje główne 

nurty ruchu 

reformacyjnego 

 

• wskazuje na mapie 

państwa, w których 

reformacja miała 

największy zasięg 

• przedstawia dokonania 

postaci: Marcina Lutra, 

Jana Kalwina, Henryka 

VIII 

• charakteryzuje 

wyznania protestanckie: 

luteranizm, kalwinizm, 

anglikanizm 

• przedstawia 

gospodarcze skutki ruchu 

reformacyjnego 

 

 

• wyjaśnia, kim byli arianie  

• omawia organizację 

kościołów protestanckich 

• tłumaczy znaczenie 

zasady „czyj kraj, tego 

religia”  

i określa jego dalekosiężne 

skutki 

• ocenia, jaki wpływ na 

rozpowszechnienie idei 

reformacji miało 

wynalezienie druku 

 

 

• dostrzega wpływ 

reformacji na 

umocnienie władzy 

państwowej w 

niektórych krajach 

protestanckich  

(np. Prusy Książęce, 

Szwecja)   

 

7. Kontrreformacja  • postanowienia soboru 

trydenckiego 

• cele i sposób działania 

jezuitów 

• zmiany w Kościele 

katolickim 

• wojna 

• podaje rok zwołania 

soboru trydenckiego – 1545 

• wymienia podstawowe 

założenia kontrreformacji 

• wymienia przynajmniej 

dwie zmiany wprowadzone  

w Kościele katolickim  

w wyniku soboru 

• poprawnie posługuje się 

terminami: inkwizycja, 

indeks ksiąg zakazanych, 

jezuici, nuncjusz, 

kongregacja 

• omawia główne zasady 

działalności zakonu 

jezuitów 

• opisuje sytuację  

w Kościele katolickim  

w XVI w. 

• wymienia zadania 

inkwizycji w walce  

z reformacją 

• wyjaśnia, w jakim celu 

sporządzono indeks ksiąg 

• omawia reformy 

wprowadzone w Kościele 

katolickim po soborze 

trydenckim 

• charakteryzuje 

ideologiczne założenia 

wystroju wnętrz zboru 

protestanckiego i kościoła 

•zna pojęcie reforma 

katolicka, potrafi 

wyjaśnić różnicę 

pomiędzy pojęciami: 

kontrreformacja  

i reforma katolicka 
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trzydziestoletnia trydenckiego  • porównuje wnętrze 

zboru protestanckiego  

z wystrojem Kościoła 

katolickiego 

• wymienia zmiany 

wprowadzone w Kościele 

katolickim w wyniku 

soboru trydenckiego 

• przedstawia przyczyny  

i skutki wojny 

trzydziestoletniej 

 

zakazanych 

• przedstawia postać 

Ignacego Loyoli 

 

katolickiego 

• ocenia rolę jezuitów  

w walce z reformacją 

• omawia przyczyny, 

przebieg i skutki wojny 

trzydziestoletniej 

 

Rozdział V: Rzeczpospolita w XVI wieku 

1. Początki 

demokracji 

szlacheckiej  

• przywileje szlacheckie  

• ekonomiczne 

podstawy demokracji 

szlacheckiej 

• znaczenie konstytucji 

Nihil novi 

• instytucje demokracji 

szlacheckiej – sejm 

walny i sejmiki 

• reformy związane 

z ruchem egzekucyjnym 

• prawidłowo stosuje 

pojęcia: magnateria i 

szlachta średnia, sejm walny, 

sejmiki, poseł, przywilej 

• wyjaśnia, czym była 

egzekucja praw i dóbr 

• wymienia trzy stany 

sejmujące 

 

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: szlachta 

zagrodowa, gołota, senat, 

instrukcje poselskie, izba 

poselska, marszałek, veto, 

hetman, ruch 

egzekucyjny, 

królewszczyzny 

• omawia najważniejsze 

przywileje szlacheckie 

• charakteryzuje 

różnorodność stanu 

szlacheckiego 

• przedstawia etapy 

kształtowania się ustroju 

demokracji szlacheckiej 

• poprawnie posługuje 

się terminami: 

konstytucje sejmowe, 

podskarbi, kanclerz, sejm 

walny 

• przedstawia genezę 

stanu szlacheckiego 

• wyjaśnia zasady 

działalności ruchu 

egzekucyjnego 

• przedstawia 

funkcjonowanie sejmu 

walnego 

• wyjaśnia, czym było 

wojsko kwarciane 

• ocenia znaczenie 

przywilejów szlacheckich 

• omawia pozycję 

gospodarczą i polityczną 

szlachty polskiej w XVI w. 

• porównuje sytuację 

polityczną i majątkową 

średniej szlachty z pozycją 

gołoty 

• charakteryzuje przebieg 

obrad sejmiku 

szlacheckiego 

 

• porównuje ustrój 

Rzeczpospolitej XVI w. 

do ustrojów innych 

krajów europejskich  
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Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

obradowano na 

sejmikach i sejmach? 

• znaczenie sejmików  

i sejmu walnego 

• przebieg obrad 

sejmików ziemskich 

• uczestnictwo 

przedstawicieli 

sejmików w roli posłów 

na sejmie walnym 

• miejsca zwoływania 

sejmów 

   • ocenia stosunek szlachty 

do udziału w sejmikach 

ziemskich i sejmie walnym 

• tłumaczy, dlaczego 

sejmiki odbywały się 

najczęściej w kościołach 

• omawia sposób 

głosowania na posłów 

podczas obrad sejmiku 

ziemskiego 

• przedstawia 

zastosowanie rugów 

poselskich 

 

• wymienia miejsca 

obrad sejmu oraz 

uzasadnia przyczynę 

określonej lokalizacji  

• wyjaśnia, dlaczego 

szlachta uważała, że 

ustrój Rzeczypospolitej 

jest doskonały 

2. Rozwój 

gospodarczy Polski  

• zasady 

funkcjonowania 

folwarku 

pańszczyźnianego 

• życie codzienne 

mieszkańców polskiej 

wsi w XVI–XVIII w. 

• rola Gdańska  

w rozwoju 

gospodarczym 

Królestwa Polskiego  

w XVI w. 

• zmiany w handlu 

• poprawnie posługuje się 

terminami: folwark, 

pańszczyzna 

• wskazuje na mapie główne 

ośrodki handlowe na 

ziemiach polskich 

• określa rolę Gdańska w 

rozwoju handlu  morskiego 

 

 

• wymienia produkty 

eksportowane z Polski  

w XV– XVII w. 

• podaje nazwy towarów 

importowanych do Polski 

w XV– XVII w. 

• wyjaśnia znaczenie 

Gdańska dla wymiany 

towarowej między Polską 

a Europą Zachodnią 

• omawia 

funkcjonowanie folwarku 

• wymienia przyczyny 

rozwoju folwarków 

pańszczyźnianych 

• charakteryzuje pozycję 

gospodarczą Gdańska 

oraz jego mieszkańców  

w XVI–XVII w. 

 

 

• ocenia wpływ rozwoju 

gospodarczego Polski  

w XVI w. na poziom życia 

poszczególnych grup 

społecznych 

• omawia propozycje 

reform społeczno-

gospodarczych Jana z 

Ludziska oraz arian 

 

 

• porównuje drogi 

rozwoju Europy 

Wschodniej i Europy 

Zachodniej 

dostrzegając genezę 

współczesnych różnic 

w rozwoju 

gospodarczym Europy 

wschodniej i 

zachodniej w XVI w.  
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europejskim w XVI w. 

 

pańszczyźnianego 

3. Czasy Zygmunta 

Starego 

• funkcjonowanie unii 

polsko-litewskiej 

w czasach Jagiellonów 

• polityka dynastyczna 

Jagiellonów 

• panowanie Zygmunta 

Starego 

• przyczyny i znaczenie 

hołdu pruskiego 

 

• wskazuje na mapie 

państwa, w których na 

przełomie XV  

i XVI w. władzę sprawowali 

Jagiellonowie 

• lokalizuje na mapie kraje,  

z którymi Rzeczpospolita 

prowadziła wojny za 

panowania Zygmunta 

Starego 

• podaje najważniejsze 

wydarzenia z wojny  

z Moskwą i z zakonem 

krzyżackim 

 

• podaje wydarzenia 

związane z latami: 1515 

r., 1525 r.  

• charakteryzuje sytuację 

międzynarodową Polski  

za panowania Zygmunta 

Starego 

• wyjaśnia przyczyny  

i przebieg ostatniego 

konfliktu zbrojnego  

z zakonem krzyżackim 

 

• wskazuje na mapie 

ziemie utracone w XVI w. 

przez Wielkie Księstwo 

Litewskie na rzecz 

Moskwy 

• wyjaśnia przyczyny 

podpisania porozumienia 

jagiellońsko- 

-habsburskiego  

w Wiedniu 

• przedstawia przyczyny, 

przebieg i skutki konfliktu 

z Moskwą 

 

• ocenia znaczenie hołdu 

pruskiego dla sytuacji 

międzynarodowej Polski 

• ocenia wpływ rządów 

Zygmunta Starego na 

umocnienie 

międzynarodowej pozycji 

państwa polskiego 

 

 

 

• dokonuje bilansu 

rządów Zygmunta 

Starego na szerokim 

tle sytuacji 

międzynarodowej  

 

4. Rzeczpospolita 

Obojga Narodów  

• panowanie Zygmunta 

Augusta 

• pierwsza wojna  

o Inflanty i jej 

następstwa 

• początki polskiej floty 

• unia polsko-litewska  

w Lublinie 

• powstanie 

Rzeczypospolitej 

• poprawnie posługuje się 

terminami: unia realna i unia 

personalna 

• wymienia postanowienia 

unii lubelskiej 

• lokalizuje na mapie tereny 

Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i ziemie Korony 

 

• podaje wydarzenia 

związane z latami:  

1563–1570, 1569, 1572 

• wyjaśnia przyczyny  

i skutki zawarcia unii  

w Lublinie 

• wskazuje na mapie 

Carstwo Rosyjskie, ziemie 

włączone na mocy unii 

lubelskiej do Korony 

 

• wymienia przyczyny  

i skutki wojny o Inflanty 

• określa konsekwencje 

zawarcia unii lubelskiej 

• przedstawia stanowisko 

zwolenników unii realnej 

Polski i Litwy 

• podaje argumenty 

przeciwników zawarcia 

unii polsko-litewskiej 

 

• charakteryzuje ustrój, 

podział administracyjny, 

obszar oraz zróżnicowanie 

narodowościowe i religijne 

Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów 

• ocenia panowanie 

Zygmunta Augusta 
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Obojga Narodów 

• skutki unii lubelskiej 

 

 

5. Kultura polskiego  

odrodzenia  

• wpływ sytuacji 

gospodarczej  

na rozwój polskiej 

kultury i sztuki  

w XVI w. 

• oddziaływanie 

włoskiego renesansu na 

rozwój odrodzenia na 

terenach 

Rzeczypospolitej 

• najwybitniejsze 

polskie dzieła 

renesansowe 

• przedstawia dokonania 

postaci: Mikołaja Reja, Jana 

Kochanowskiego, Andrzeja 

Frycza-Modrzewskiego, 

Mikołaja Kopernika  

• podaje główne cechy 

kultury polskiego odrodzenia 

 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Macieja  

z Miechowa, Marcina 

Kromera, Jana 

Kochanowskiego, 

Mikołaja Reja, Szymona 

Szymonowica, Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego 

• uzasadnia, dlaczego  

XVI w. w Polsce nazywa 

się złotym wiekiem 

• wskazuje wpływy 

włoskiego renesansu  

na kulturę polską 

• wymienia przykładowe 

dzieła sztuki 

renesansowej w Polsce 

oraz w swoim regionie  

 

• wymienia 

przedstawicieli polskiego 

renesansu i omawia ich 

największe osiągnięcia 

• omawia cechy 

architektury renesansu 

na przykładzie zabytków  

w Polsce 

• charakteryzuje 

literaturę polskiego 

odrodzenia i jej znaczenie 

dla rozwoju języka 

polskiego 

• omawia rozwój 

szkolnictwa w czasach 

odrodzenia 

 

• wyjaśnia, w jaki sposób 

działalność królowej Bony 

przyczyniła się do rozwoju 

polskiej gospodarki  

i kultury 

• tłumaczy znaczenie 

ogłoszenia teorii 

heliocentrycznej Mikołaja 

Kopernika i porównuje ją  

z systemem 

geocentrycznym 

• wskazuje renesansowe 

elementy krakowskiego 

Wawelu 

• wymienia kolekcję 

arrasów Zygmunta Augusta 

jako przykład sztuki 

renesansowej 

 

 

Tajemnice sprzed 

wieków – Gdzie 

pochowano Mikołaja 

Kopernika? 

• badania historyków  

i archeologów 

• odkrycie krypty  

w katedrze  

we Fromborku w 2005 

r. 

• znalezienie miejsca 

   • wymienia hipotezy 

dotyczące miejsca 

pochówku Mikołaja 

Kopernika 

• tłumaczy, dlaczego 

podczas II wojny światowej 

Niemcy interesowali się 

poszukiwaniami grobu 

• omawia zasady 

współpracy 

historyków, 

archeologów, 

kryminologów  

i genetyków podczas 

poszukiwań grobu 

Mikołaja Kopernika 
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pochówku Mikołaja 

Kopernika 

Mikołaja Kopernika 

• wyjaśnia udział 

bibliologów  

w potwierdzeniu 

tożsamości Mikołaja 

Kopernika 

 

 

6. Kraj wielu wyznań  • wieloreligijna tradycja 

państwa Jagiellonów 

• rozwój 

protestantyzmu  

w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów 

• szkolnictwo 

protestanckie  

w Polsce 

• bracia polscy i zasady 

ich wiary 

• realizacja uchwał 

soboru trydenckiego 

w Rzeczypospolitej 

• działalność Piotra 

Skargi 

• unia brzeska i jej 

skutki 

• konfederacja 

warszawska i jej 

• poprawnie posługuje się 

terminami: bracia polscy, 

konfederacja, grekokatolicy 

• wyjaśnia, kim byli arianie 

 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami: 1570 

r., 1573 r.,  

• przedstawia dokonania 

postaci: Jana Łaskiego, 

Faustyna Socyna, Piotra 

Skargi, Stanisława 

Hozjusza 

• wskazuje tereny 

zamieszkałe przez 

katolików, 

prawosławnych, luteran, 

kalwinistów i arian 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami:  

1596 r., 1602 r. 

• charakteryzuje rozwój 

kontrreformacji w Polsce 

• przedstawia 

postanowienia ugody 

sandomierskiej i 

konfederacji 

warszawskiej  

• ocenia znaczenie 

konfederacji 

warszawskiej dla sytuacji 

protestantów w 

Rzeczypospolitej 

 

• tłumaczy, w jaki sposób 

reformacja wpłynęła na 

rozwój kultury polskiej 

• omawia wkład arian w 

rozwój nauki i szkolnictwa 

• porównuje przebieg 

reformacji i kontrreformacji 

w Europie Zachodniej z 

działalnością tych ruchów 

na ziemiach polskich 

• wyjaśnia, dlaczego 

poglądy braci polskich 

zostały uznane za zbyt 

radykalne i były zwalczane 

przez przedstawicieli 

innych wyznań  

 



str. 87 
 

znaczenie 

• terytorialne 

rozmieszczenie grup 

wyznaniowych w 

Rzeczypospolitej 

 

7. Pierwsi królowie 

elekcyjni  

• przebieg i skutki 

pierwszego bezkrólewia 

• elekcja i ucieczka 

Henryka Walezego 

• okoliczności wyboru 

na króla Stefana 

Batorego 

• wojna o Inflanty 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami: 1572 r., 

1573 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: konfederacja, 

interreks, sejm elekcyjny, 

sejm koronacyjny, artykuły 

henrykowskie  

 

• podaje wydarzenia 

związane z latami:1575 r., 

1577 r., 1582 r.  

• poprawnie posługuje się 

terminami: sejm 

konwokacyjny piechota 

wybraniecka, pacta 

conventa 

• przedstawia dokonania 

postaci: Jakuba 

Uchańskiego, Henryka 

Walezego, Anny 

Jagiellonki, Stefana 

Batorego, Jana 

Zamoyskiego 

• wskazuje na mapie: 

Inflanty, Połock, Psków, 

Smoleńsk 

• omawia okoliczności 

pierwszych wolnych 

elekcji 

 

• wymienia pierwszych 

królów elekcyjnych i 

charakteryzuje ich 

panowanie 

 

• omawia główne 

założenia artykułów 

henrykowskich oraz 

dokumentu pacta 

conventa 

• przedstawia znaczenie 

bezkrólewia po śmierci 

Zygmunta Augusta 

 

 

• ocenia rolę Jana 

Zamoyskiego w elekcji 

Stefana Batorego na króla 

Polski 

• określa wpływ pierwszych 

wolnych elekcji  na 

ukształtowanie ustroju 

Rzeczypospolitej 

• charakteryzuje przebieg  

i skutki wojny polsko-

moskiewskiej o Inflanty 

• ocenia panowanie 

Stefana Batorego 

 

 

Rozdział VI: Wiek wojen 
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1. Angielska 

monarchia 

parlamentarna 

• rządy Tudorów w 

Anglii 

• przyczyny konfliktu 

między angielskim 

królem a parlamentem 

• przebieg i skutki wojny 

domowej w Anglii 

• rola Olivera 

Cromwella  

w polityce republiki 

angielskiej 

• podbój Irlandii, 

uzależnienie Szkocji  

i powstanie Wielkiej 

Brytanii 

• poprawnie posługuje się 

terminami: gentry, 

purytanie, rojaliści, 

restauracja monarchii 

• podaje co najmniej jedną 

przyczynę wojny domowej  

w Anglii 

• rozumie pojęcie monarchii 

parlamentarnej 

 

 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami:  

1649 r., 1660 r., 1679 r. 

• przedstawia dokonania 

postaci: Henryka VIII, 

Elżbiety I, Karola I, Olivera 

Cromwella, Karola II 

Stuarta, Wilhelma 

Orańskiego 

• charakteryzuje ustrój 

monarchii 

parlamentarnej 

 

 

• podaje rok uchwalenia 

Aktu Nawigacyjnego – 

1651  

• podaje przyczyny 

konfliktu króla Karola I  

z parlamentem 

• wymienia 

przedstawicieli 

zasiadających w 

angielskiej Izbie Gmin 

oraz w Izbie Lordów 

• omawia przyczyny 

wojny domowej w Anglii 

 

• ocenia dokonania Olivera 

Cromwella dla 

ukształtowania się 

monarchii parlamentarnej  

w Anglii 

• wyjaśnia, kim byli 

ojcowie pielgrzymi i 

podaje, jakie święto 

upamiętnia ich przybycie 

do Ameryki 

• określa skutki uchwalenia 

Aktu nawigacyjnego 

• przedstawia kolejne 

etapy kształtowania się 

angielskiej monarchii 

parlamentarnej 

 

 

2. Monarchia 

absolutna we Francji  

• wojna 

trzydziestoletnia 

• rola kardynała 

Richelieu 

w kształtowaniu 

monarchii absolutnej  

we Francji 

• ustrój monarchii 

absolutnej  

na przykładzie państwa 

pod panowaniem 

• poprawnie posługuje się 

terminami: monarchia 

absolutna, merkantylizm 

• definiuje pojęcie monarchii 

absolutnej 

• wymienia co najmniej 

jedną cechę gospodarki 

merkantylistycznej 

 

 

• przedstawia dokonania 

co najmniej trzech z 

wymieniowych  postaci: 

Ludwika XIV, Armanda 

Richelieu, Jeana 

Baptiste’a Colberta, 

Moliera, Pierre’a 

Corneille’a, Jeana 

Baptiste’a Racine’a 

• omawia rządy 

absolutne na przykładzie 

panowania Ludwika XIV 

• podaje przykładowe 

osiągnięcia kultury  

• wymienia działania 

kardynała Richelieu, które 

doprowadziły do 

stworzenia we Francji 

monarchii absolutnej 

• określa stosunek 

Ludwika XIV  

do innowierców 

• wyjaśnia, jaką rolę  

w walce z opozycją wobec 

rządów króla pełniła 

Bastylia 

• podaje zasady 

funkcjonowania 

• omawia rozwój 

gospodarczy we Francji 

• porównuje monarchię 

absolutną z monarchią 

parlamentarną 

• charakteryzuje rozwój 

kultury i sztuki za 

panowania Ludwika XIV 

 

 

 



str. 89 
 

Ludwika XIV 

• merkantylizm i jego 

znaczenie dla 

gospodarki Francji 

• wpływ władzy 

absolutnej na rozwój 

nauki, kultury  

i architektury 

i sztuki francuskiej  

XVII w. 

 

 

merkantylizmu 

 

 

3. Początki rządów 

Wazów  

• panowanie Zygmunta 

III Wazy 

• polityka wewnętrzna 

 i zagraniczna 

• wojny polsko- 

-szwedzkie 

w pierwszej połowie 

XVII w. 

• rola husarii w wojnach  

w XVII w. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: rokosz, husaria 

• podaje co najmniej jedną 

przyczynę konfliktu 

Zygmunta III ze szlachtą 

• wymienia przynajmniej 

jedną przyczynę i jeden 

skutek wojen polsko- 

-szwedzkich  

• podaje wydarzenia 

związane z datą: 1605 r., 

1627 r., 1629 r. 

• przedstawia dokonania 

postaci: Zygmunta III 

Wazy, Mikołaja 

Zebrzydowskiego, Jana 

Karola Chodkiewicza, 

Stanisława 

Koniecpolskiego 

• wskazuje na mapie 

tereny, na których toczyły 

się walki w czasie wojen 

polsko-szwedzkich 

 

 

• omawia okoliczności 

wyboru Zygmunta III 

Wazy na króla Polski 

• wskazuje 

pokrewieństwo Zygmunta 

III Wazy  

z Jagiellonami 

• wymienia przyczyny 

i skutki wojen polsko- 

-szwedzkich 

 

 

• ocenia politykę 

zagraniczną i wewnętrzną 

Zygmunta III Wazy 

• przedstawia sytuację 

innowierców oraz wpływy 

jezuitów w państwie 

rządzonym przez Zygmunta 

III Wazę 

• opisuje uzbrojenie 

husarii 

 

 

4. Konflikt z Rosją  

i Turcją  

• walki o tron w Rosji 

• wojna z Rosją 

• sytuacja na Zaporożu 

i Kozaczyźnie 

• wymienia co najmniej po 

jednej przyczynie wojen 

prowadzonych w pierwszej 

połowie XVII w. z Rosją  

i Turcją  

• poprawnie posługuje się 

• poprawnie posługuje 

się terminami: Dzikie 

Pola, porohy, Zaporoże, 

ataman, sicz 

• wyjaśnia wydarzenia 

związane z latami: 1612 r, 

• opisuje przebieg i skutki 

walk o tron moskiewski  

w XVII w. 

• omawia przyczyny oraz 

przebieg wojen z Turcją  

w pierwszej połowie  

• charakteryzuje rolę 

hetmanów Stanisława 

Żółkiewskiego i Jana Karola 

Chodkiewicza 

w bitwach pod Kłuszynem, 
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• wojny z Turcją terminami: dymitriady, 

Kozacy, kozaczyzna 

• wyjaśnia wydarzenia 

związane z latami: 1610 r., 

1620 r.  

1634 r.  

• przedstawia dokonania 

postaci: Borysa 

Godunowa, Wasyla 

Szujskiego, Stanisława 

Żółkiewskiego, Jana 

Karola Chodkiewicza 

• omawia sytuację 

Kozaków 

zamieszkujących 

Zaporoże 

• wskazuje na mapie 

Smoleńsk, Moskwę, 

Zaporoże  

 

XVII w. 

• wymienia korzyści  

i zagrożenia wynikające  

z powstania kozaczyzny 

 

Cecorą i Chocimiem 

• przedstawia sytuację 

militarną Rzeczypospolitej  

w pierwszej połowie  

XVII w. 

 

5. Powstanie 

kozackie 

• pozycja Kozaków 

w Rzeczypospolitej 

• powstanie 

Chmielnickiego 

• interwencja rosyjska  

na Ukrainie 

• skutki wojny domowej  

na Ukrainie 

• wymienia co najmniej 

jedną przyczynę powstania 

kozackiego 

• wskazuje na mapie zasięg 

powstania Chmielnickiego 

• wie, kim był i czym zasłynął 

Bohdan Chmielnicki 

 

 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami:  

1648 r., 1651 r., 1667 r., 

1686 r. 

• przedstawia dokonania 

postaci: Władysława IV, 

Jana Kazimierza, Bohdana 

Chmielnickiego, Tuhaj-

beja, Jeremiego 

Wiśniowieckiego 

• omawia pozycję 

społeczną i polityczną 

Kozaków w 

• wymienia wydarzenia 

związane z latami:  

1654 r.,1658 r. 

• charakteryzuje sytuację 

Kozaków na Ukrainie 

• podaje przyczyny, 

przebieg i skutki wybuchu 

powstań kozackich 

na Ukrainie 

• wymienia 

postanowienia rozejmu 

zawartego w Hadziaczu 

• omawia rolę Tatarów  

w wojnie Kozaków  

z wojskiem polskim 

• przedstawia 

zróżnicowanie religijne  

i działalność jezuitów  

na Ukrainie 

• porównuje uzbrojenie 

wojska zaporoskiego  

z wyposażeniem husarii 

 

 

 



str. 91 
 

Rzeczypospolitej 

• przedstawia skutki 

powstania 

Chmielnickiego  

• wskazuje na mapie 

ziemie przyłączone do 

Rosji na mocy pokoju 

wieczystego z 1686 r. 

 

6. Potop szwedzki  • przyczyny i przebieg 

potopu szwedzkiego 

• przyczyny zwycięstw 

Szwedów 

• wojna partyzancka 

• śluby lwowskie Jana 

Kazimierza 

• uniezależnienie Prus 

• pokój w Oliwie 

• podaje wydarzenia 

związane z latami: 1655 r., 

1656 r., 1660 r. 

• wskazuje na mapie miejsca 

najważniejszych bitew 

potopu szwedzkiego 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Karola Gustawa, 

Hieronima 

Radziejowskiego, Janusza 

Radziwiłła, Augustyna 

Kordeckiego, Stefana 

Czarnieckiego, Jerzego 

Rakoczego 

• wymienia przyczyny  

i skutki najazdu Szwedów 

na Polskę 

 

• przedstawia 

okoliczności najazdu 

Szwedów  

na Polskę 

• omawia kolejne etapy 

potopu szwedzkiego 

• wyjaśnia znaczenie 

podpisania traktatów 

welawsko-bydgoskich 

 

• określa znaczenie ataku 

Szwedów na klasztor 

jasnogórski dla przebiegu 

wojny polsko-szwedzkiej 

• ocenia postawę króla 

Jana Kazimierza podczas 

konfliktu polsko- 

-szwedzkiego 

 

 

 

7. Kryzys 

Rzeczypospolitej 

• konflikt polsko-turecki 

w drugiej połowie  

XVII w. 

• wojna domowa 

w Rzeczypospolitej 

• panowanie Jana III 

Sobieskiego 

• odsiecz wiedeńska 

• kryzys ustroju  

• podaje wydarzenia 

związane z latami: 1673 r., 

1683 r., 1699 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: abdykować, 

Święta Liga, liberum veto 

 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Jerzego 

Lubomirskiego, Michała 

Korybuta 

Wiśniowieckiego, Jana 

Sobieskiego, Marii 

Kazimiery, Władysława 

Sicińskiego 

• lokalizuje na mapie 

miejsca bitew w czasie 

wojen Polski z Turcją 

• wskazuje przyczyny 

wojny z Turcją w drugiej 

• charakteryzuje politykę 

dynastyczną Jana 

Kazimierza i wskazuje 

przyczyny jego abdykacji 

• omawia przebieg bitwy 

pod Chocimiem w 1673 r. 

• przedstawia przyczyny, 

przebieg i skutki odsieczy 

wiedeńskiej 

 

• opisuje okoliczności 

elekcji Jana III Sobieskiego 

• wyjaśnia, na czym 

polegał kryzys 

Rzeczypospolitej  

w drugiej połowie XVII w. 

• ocenia znaczenie 

zastosowania liberum veto 

w celu zerwania sejmu 
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Rzeczypospolitej 

• wygnanie arian 

połowie XVII w. 

• omawia znaczenie 

bitwy pod Wiedniem z 

1683 r. 

 

Tajemnice sprzed 

wieków – Kto 

zwyciężył pod 

Wiedniem?  

• spory historyków 

dotyczące odsieczy 

wiedeńskiej 

• przygotowania do 

wyprawy wojska 

polskiego 

pod Wiedeń 

• przebieg bitwy z armią 

turecką 

• Jan III Sobieski 

zwycięzcą pod 

Wiedniem 

• echa sukcesu wojsk 

Jana III Sobieskiego  

w Europie 

 

   • wymienia dowódców 

biorących udział w bitwie 

z Turkami 

• wyjaśnia przyczyny 

niezadowolenia cesarza 

Austrii z triumfu Jana III 

Sobieskiego 

• omawia przygotowania 

armii polskiej do wyprawy 

pod Wiedeń 

 

 

 

8. Kultura baroku  

i sarmatyzmu 

• idee kultury 

barokowej 

• wzorce architektury 

epoki baroku – kościół  

Il Gesú 

i pałac w Wersalu 

• poprawnie posługuje się 

terminami: barok, 

makaronizmy, portret 

trumienny, sarmatyzm 

• omawia cechy 

charakterystyczne dla 

• przedstawia dokonania 

co najmniej pięciu  

z wymienionych postaci: 

Jana Sebastiana Bacha, 

Jerzego Fryderyka 

Haendla, Antonia 

Vivaldiego, Mikołaja Sępa 

Szarzyńskiego, Jana 

• wymienia cechy 

charakterystyczne rzeźby 

barokowej 

• omawia tematykę 

dominującą w malarstwie  

i rzeźbie epoki baroku 

• wskazuje związek sztuki 

barokowej z 

kontrreformacją 

• przedstawia cechy 

charakterystyczne kultury 

sarmackiej 
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• wybitni twórcy 

literatury baroku 

• dzieła sztuki 

barokowej  

w Polsce 

• porównanie kultury  

i sztuki barokowej  

w Polsce  

do kultury i sztuki 

barokowej na zachodzie 

Europy 

• sarmatyzm 

architektury epoki baroku 

 

 

Andrzeja Morsztyna, Jana 

Chryzostoma Paska, 

Wespazjana 

Kochanowskiego, 

Wacława Potockiego 

• wskazuje kościół Il Gesú 

i Wersal jako wzorcowe 

budowle w stylu 

barokowym 

• omawia cechy 

charakterystyczne sztuki 

barokowej w Polsce (z 

uwzględnieniem swojego 

regionu)  

 

• charakteryzuje polską 

literaturę barokową 

 

 

• opisuje typowy strój 

polskiej szlachty z XVII w. 

 

 

 

 

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum  

Wymagania na poszczególne oceny 

Nauczyciel: Grzegorz Smołka 

Temat lekcji  Zagadnienia, materiał 

nauczania 

Wymagania na poszczególne oceny 

 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący  

Rozdział I: Europa i Polska w czasach oświecenia 
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1. Oświecenie  

w Europie 

 

• odkrycia naukowe 

epoki oświecenia 

• główne idee 

oświeceniowe 

• powstanie 

wolnomularstwa  

• sztuka XVIII w. 

• poprawnie posługuje się 
terminami: oświecenie, 
racjonalizm 
• właściwie określa ramy 
czasowe oświecenia 
• wymienia 
najwybitniejszych 
przedstawicieli epoki: 
Newtona, Woltera 
• wyjaśnia zastosowanie 
maszyny parowej 
 

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: oświecenie, 

empiryzm, racjonalizm, 

deizm, ateizm, klasycyzm, 

encyklopedyści 

• przedstawia dokonania 

postaci: Izaaka Newtona, 

Karola Monteskiusza, 

Woltera, Jamesa Watta  

• charakteryzuje zasadę 

trójpodziału władzy 

sformułowaną przez 

Monteskiusza  

• omawia hasła równości 

społecznej głoszone przez 

Jeana-Jacques’a Rousseau 

• wymienia idee 

oświecenia i rozpoznaje ich 

wpływ na naukę, literaturę, 

filozofię, architekturę i 

sztukę 

• przedstawia dokonania 

postaci: Karola Linneusza, 

Benjamina Franklina, Denisa 

Diderota 

• omawia znaczenie odkryć 

epoki oświecenia  

• wymienia najważniejsze 

wynalazki XVIII w.  

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Edmunda 

Cartwrighta, Johna Kaya, 

Denisa Diderota 

• porównuje klasycyzm  

z innymi kierunkami 

artystycznymi 

• charakteryzuje styl 

rokoko  

 

• wskazuje wpływ 

epoki oświecenia na 

kształtowanie się 

modeli ustrojowych 

XIX w.  

• omawia rolę 

masonerii 

2. Nowe potęgi 

europejskie  

• przemiany w Rosji 

pod koniec XVII w.  

i w XVIII w.  

• rozwój Prus  

w XVIII w.  

• reformy w monarchii 

austriackiej w XVIII w. 

• podaje rok ogłoszenia 

Prus królestwem –1701 r.  

• poprawnie posługuje się 

terminem absolutyzm 

oświecony 

• wskazuje na mapie Rosję, 

Prusy i Austrię 

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: junkrzy, wojna 

północna 

• wymienia najważniejsze 

reformy przeprowadzone  

w Rosji, Prusach i Austrii 

• omawia przyczyny i skutki 

reform przeprowadzonych  

w Rosji, Prusach i Austrii  

• ocenia znaczenie 

przeprowadzonych reform dla 

układu sił w Europie XVIII w. 

• podaje lata wydarzeń: 1689 r. 

– początek samodzielnych 

rządów Piotra I, 1756–1763 – 

wojna siedmioletnia  

• charakteryzuje 

rozwój terytorialny 

Rosji, Prus i monarchii 

austriackiej  

• porównuje reformy 

oświeceniowe 

wprowadzone w Prusach, 

Rosji i Austrii 

• analizuje wpływ 

ideologii oświecenia 

na powstanie państw 

absolutyzmu 

oświeconego  
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3. Rzeczpospolita za 

panowania 

Wettinów  

• polsko-saska unia 

personalna  

• wojna północna i jej 

skutki  

• rządy Augusta III  

• skutki unii  

polsko-saskiej 

• poprawnie posługuje się 

terminami: wojna północna, 

Sejm Niemy 

• podaje lata wydarzeń:  

1697 r. – koronacja Augusta II 

Mocnego, 1763 r. – śmierć 

Augusta III Sasa 

• przedstawia dokonania 

Stanisława Leszczyńskiego  

 

• podaje lata wydarzeń:  

1699 r. – pokój  

w Karłowicach, 1717 r. – Sejm 

Niemy 

• przedstawia dokonania 

postaci: Augusta II Mocnego, 

Augusta III Sasa 

• charakteryzuje skutki wojny 

północnej dla Polski  

• wskazuje na mapie zasięg 

terytorialny Rzeczypospolitej 

za panowania Sasów 

• wyjaśnia zmiany położenia 

międzynarodowego 

Rzeczypospolitej w XVIII w. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: konfederacja 

warszawska, konfederacja 

sandomierska, Order Orła 

Białego  

• podaje lata wydarzeń: 

1704–1709 i 1733–1736 – 

panowanie Stanisława 

Leszczyńskiego, 1709 r. – 

bitwa pod Połtawą, 1721 r. – 

pokój w Nystad, 1736 r. – 

sejm pacyfikacyjny  

• wyjaśnia okoliczności elekcji 

Augusta II Mocnego  

• opisuje przebieg wojny 

północnej  

• wymienia przyczyny  

i przejawy kryzysu państwa 

polskiego w czasach saskich 

 

• analizuje politykę 

wewnętrzną  

i zewnętrzną Wettinów  

• szczegółowo omawia 

znaczenie oraz skutki 

wojny północnej  

• przy pomocy mapy 

wyjaśnia zmiany 

położenia 

międzynarodowego 

Rzeczypospolitej  

w XVIII w. na tle sytuacji 

międzynarodowej  

• analizuje politykę 

wewnętrzną  

i zewnętrzną Wettinów 

• dokonuje 

samodzielnej oceny 

znaczenia  

i następstw rządów 

Wettinów  

w Rzeczypospolitej  

• charakteryzuje 

przyczyny wzrostu 

nietolerancji 

religijnej w Polsce  

 

4. Ostatni król 

elekcyjny  

• elekcja Stanisława 

Augusta 

Poniatowskiego  

• początek rządów 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego  

• konfederacja barska  

• pierwszy rozbiór 

• poprawnie posługuje się 

terminami: konfederacja 

barska, sejm rozbiorowy 

• podaje rok pierwszego 

rozbioru Polski – 1772 r. 

• wymienia przyczyny  

i skutki pierwszego rozbioru 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Familia, Rada 

Nieustająca  

• podaje rok koronacji 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego – 1764 r. 

• omawia okoliczności elekcji 

Stanisława Augusta 

• poprawnie posługuje się 

terminami: konfederacja 

słucka, toruńska, radomska, 

prawa kardynalne, ryngraf, 

innowierca  

• podaje rok zawiązania 

konfederacji barskiej – 1768 r.  

• omawia reformy sejmu 

• przedstawia rolę 

postaci: Maurycego 

Beniowskiego, Kajetana 

Sołtyka, Józefa Andrzeja 

Załuskiego, Wacława 

Rzewuskiego, Józefa 

Pułaskiego, Michała 

Krasińskiego oraz ocenia 

ich wpływ na dzieje Polski  

• samodzielnie ocenia 

działalność króla  

w latach 1764–1772 
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Rzeczypospolitej 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniatowskiego  

• przedstawia rolę postaci: 

Tadeusza Rejtana, Mikołaja 

Repnina  

• wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne po pierwszym 

rozbiorze Polski  

• wymienia przyczyny  

i skutki pierwszego rozbioru 

konwokacyjnego 

5. Tajemnice sprzed 

wieków –  

Co przedstawia 

„Kołacz królewski”? 

• reakcje mieszkańców 

Europy wobec rozbioru 

Rzeczypospolitej  

• rycina „Kołacz 

królewski” 

• kopie i interpretacje 

rysunku 

przedstawiającego 

rozbiór Polski 

  • charakteryzuje stanowisko 

państw europejskich wobec 

pierwszego rozbioru Polski  

• wyjaśnia, dlaczego pierwszy 

rozbiór Polski naruszył 

równowagę sił w Europie 

 

• opisuje rycinę Noela Le 

Mire’a „Kołacz królewski” 

i Johannesa Nilsona 

„Położenie Królestwa 

Polskiego  

w roku 1773”  

• tłumaczy genezę 

porównania pierwszego 

rozbioru Polski do 

królewskiego ciasta  

 

• określa cel 

powstawania 

kolejnych, 

naśladowczych wersji 

„Kołacza królewskiego”  

• wyjaśnia 

propagandową rolę 

rycin oraz działania 

państw zaborczych, 

mające na celu 

zafałszowanie prawdy 

historycznej 

6. Oświecenie  

w Rzeczypospolitej  

• ożywienie 

gospodarcze  

i kulturalne  

• początki 

oświecenia • rozwój 

szkolnictwa  

• literatura i sztuka 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Szkoła 

Rycerska, Komisja 

Edukacji Narodowej 

• przedstawia dokonania 

postaci: Stanisława 

Staszica, Hugona Kołłątaja 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Collegium 

Nobilium, Towarzystwo do 

Ksiąg Elementarnych, 

oświecenie stanisławowskie  

• przedstawia dokonania 

postaci: Stanisława 

Konarskiego, Stanisława 

• podaje lata wydarzeń:  

1740 r. – utworzenie 

Collegium Nobilium,  

1747 r. – otwarcie Biblioteki 

Załuskich  

• poprawnie posługuje się 

terminami: Biblioteka 

• przedstawia dokonania 

postaci: Antoniego 

Tyzenhausa, Andrzeja 

Zamoyskiego, Adama 

Naruszewicza, Wojciecha 

Bogusławskiego, 

Franciszka Zabłockiego, 

Juliana Ursyna 

Niemcewicza, Marcella 

• w oparciu o mapę  

szeroko 

charakteryzuje  

i porównuje rozwój 

oświaty i gospodarki 

na ziemiach polskich  

• wymienia przykłady 

sztuki klasycyzmu  
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Leszczyńskiego, Ignacego 

Krasickiego, Bernarda Bellotta 

zwanego Canalettem, 

Dominika Merliniego 

• podaje lata wydarzeń:  

1765 r. – utworzenie Szkoły 

Rycerskiej, 1773 r. – 

powołanie Komisji Edukacji 

Narodowej 

• charakteryzuje projekty 

reform ustrojowych 

Stanisława Konarskiego  

i Stanisława Leszczyńskiego  

• dostrzega przejawy 

ożywienia w gospodarce  

i kulturze czasów saskich 

Załuskich, Operalnia 

• ocenia wkład Stanisława 

Augusta w rozwój polskiego 

oświecenia  

Bacciarellego  

• omawia reformy  

w szkolnictwie  

w Rzeczypospolitej  

w XVIII w.  

 

z uwzględnieniem 

własnego regionu  

7. Tajemnice sprzed 

wieków – Jaką 

Warszawę 

namalował 

Canaletto?  

• początki kariery  

Bernarda Bellotta oraz 

jego działalność  

w Warszawie  

• burzliwe losy dzieł 

Canaletta 

  • charakteryzuje postać 

Bernarda Belotta  

• omawia znaczenie dzieł 

Canaletta dla kultury polskiej  

 

• ocenia wpływ włoskiego 

malarza na rozwój 

polskiego oświecenia  

 

• przedstawia losy 

obrazów Canaletta  

w czasach powstań 

narodowych i II wojny 

światowej  

• wyjaśnia rolę dzieł 

Canaletta w procesie 

odbudowy Warszawy 

po II wojnie 

światowej 

Rozdział II: Czas wielkich zmian  

1. Powstanie Stanów 

Zjednoczonych  

• Anglicy w Ameryce 

Północnej  

• przyczyny konfliktu  

• podaje daty wydarzeń:  

4 lipca 1776 r. – ogłoszenie 

niepodległości Stanów 

Zjednoczonych Ameryki,  

• poprawnie posługuje się 

terminami: ustawa 

stemplowa, „bostońskie picie 

herbaty”, Kongres 

• podaje lata wydarzeń: 1777 

r. – bitwa pod Saratogą, 1781 

r. – bitwa pod Yorktown, 1783 

• analizuje sytuację kolonii 

angielskich  

w Ameryce Północnej w 

• omawia 

konsekwencje 

powstania Stanów 

Zjednoczonych dla 
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• wojna o niepodległość 

• Polacy w walce  

o niepodległość USA  

• budowa nowego 

państwa – Stanów 

Zjednoczonych Ameryki 

17 września 1787 r. – 

uchwalenie konstytucji 

Stanów Zjednoczonych  

• poprawnie posługuje się 

terminami: ustawa 

stemplowa, „bostońskie 

picie herbaty” 

• wymienia przytoczone  

w Deklaracji niepodległości 

niezbywalne prawa 

przysługujące wszystkim 

obywatelom  

• ocenia wkład Polaków  

w walkę o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych 

Kontynentalny, stany  

• przedstawia dokonania 

postaci: Jerzego 

Waszyngtona, Tadeusza 

Kościuszki, Kazimierza 

Pułaskiego  

• uzasadnia oświeceniowy 

charakter Deklaracji 

niepodległości Stanów 

Zjednoczonych  

• omawia przyczyny i skutki 

wojny o niepodległość USA  

• uzasadnia oświeceniowy 

charakter Deklaracji 

niepodległości Stanów 

Zjednoczonych  

• wyjaśnia zasady 

funkcjonowania federacji  

r. – zawarcie pokoju w Paryżu  

• przedstawia dokonania 

postaci: Thomasa Jeffersona, 

Benjamina Franklina i Johna 

Adamsa  

 

XVIII w.  

• charakteryzuje przebieg 

wojny o niepodległość 

USA  

• ocenia zasługi Jerzego 

Waszyngtona dla 

uzyskania niepodległości 

Stanów Zjednoczonych  

• wskazuje na mapie 

miejsca najważniejszych 

bitew wojny  

o niepodległość USA 

sytuacji 

międzynarodowej  

2. Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

rozpoczęła się 

rewolucja 

amerykańska?  

• zatopienie ładunku 

herbaty w Bostonie  

• restrykcje brytyjskie  

• przyczyny wojny  

o niepodległość  

• symbolika flagi USA 

  • opisuje wydarzenia związane 

z zatopieniem ładunku herbaty 

w Bostonie 

• wyjaśnia symboliczne 

znaczenie „bostońskiego picia 

herbaty” dla rozpoczęcia wojny 

o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych  

 

• wymienia przyczyny 

wojny o niepodległość USA  

• charakteryzuje politykę 

Wielkiej Brytanii 

stosowaną wobec kolonii 

• określa znaczenie 

symboliki flagi 

amerykańskiej 

3. Rewolucja 

francuska  

• przyczyny kryzysu  

we Francji w XVIII w. 

• podaje lata wydarzeń:  

1789 r. – wybuch Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej,  

• poprawnie posługuje się 

terminami: Zgromadzenie 

Narodowe, Stany Generalne, 

• podaje daty wydarzeń:  

14 lipca 1789 r. – zdobycie 

Bastylii, 21 stycznia 1793 r. – 

• wymienia reformy 

przeprowadzone przez 

• szeroko omawia 

wpływ idei oświecenia 

na treść Deklaracji 
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• społeczeństwo 

francuskie  

• wybuch rewolucji  

• reformy Konstytuanty 

• Deklaracja praw 

człowieka i obywatela  

i jej idee 

1791 r. – uchwalenie 

konstytucji francuskiej  

• wymienia główne 

przyczyny rewolucji  

• opisuje najważniejsze 

zasady ideowe rewolucji 

francuskiej zawarte  

w Deklaracji praw człowieka  

i obywatela 

Zgromadzenie 

Konstytucyjne, Konstytuanta, 

Deklaracja praw człowieka  

i obywatela, monarchia 

konstytucyjna  

• charakteryzuje problemy 

społeczne Francji przed 

wybuchem rewolucji 

francuskiej  

• wymienia główne 

przyczyny rewolucji  

• opisuje najważniejsze 

zasady ideowe rewolucji 

francuskiej zawarte  

w Deklaracji praw człowieka i 

obywatela 

egzekucja Ludwika XVI  

 

Konstytuantę  

• ocenia postawę króla 

Ludwika XVI 

praw człowieka  

i obywatela 

• porównuje treść 

Deklaracji praw 

człowieka i obywatela 

z Deklaracją 

niepodległości Stanów 

Zjednoczonych  

 

3. Republika 

francuska  

• obalenie monarchii  

• Konwent Narodowy 

• ogłoszenie Francji 

republiką 

• terror rewolucyjny 

• przewrót 

thermidoriański 

• poprawnie posługuje się 

terminami: żyrondyści, 

jakobini, gilotyna 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Konwent 

Narodowy, Trybunał 

Rewolucyjny, dyrektoriat  

• wymienia i ocenia skutki 

Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej  

• wskazuje charakterystyczne 

cechy dyktatury jakobińskiej 

• podaje daty wydarzeń:  

20 września 1792 r. – bitwa 

pod Valmy, 27 lipca 1794 r. 

(9 thermidora roku II) – 

przewrót thermidoriański  

• poprawnie posługuje się 

terminami: rojaliści, przewrót 

thermidoriański  

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Jeana-Paula 

Marata, Georges’a 

Dantona, Jacques’a 

Pierre’a Brissota  

• charakteryzuje 

ugrupowania polityczne 

Konwentu Narodowego  

• omawia etapy rewolucji 

francuskiej  

• wskazuje na mapie 

tereny przyłączone do 

Francji  

w okresie republiki oraz 

obszary objęte działaniami 

• ocenia wpływ 

rewolucji francuskiej 

na dzieje Europy 
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kontrrewolucyjnymi 

4. Sejm Wielki  • początek obrad 

Sejmu Wielkiego 

• stronnictwa Sejmu 

Czteroletniego 

• reformy Sejmu 

Wielkiego  

• wojna w obronie 

Konstytucji 3 maja  

• drugi rozbiór Polski 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Sejm Wielki, 

konfederacja targowicka, 

drugi rozbiór Polski 

• podaje lata wydarzeń: 

1791 r. – uchwalenie 

Konstytucji 3 maja, 1793 r. 

– drugi rozbiór Polski  

• wymienia reformy Sejmu 

Wielkiego  

• omawia postanowienia 

Konstytucji 3 maja  

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: ustawa  

o sejmikach, ustawa  

o miastach królewskich 

• podaje lata wydarzeń: 

1788–1792 – obrady Sejmu 

Wielkiego 

• przedstawia dokonania 

postaci: Stanisława 

Małachowskiego, 

Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, Hugona 

Kołłątaja  

• wyjaśnia okoliczności 

zawiązania konfederacji 

targowickiej i ocenia jej 

następstwa  

• wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne po drugim 

rozbiorze Rzeczypospolitej 

• przedstawia dokonania 

postaci: Jana Dekerta, księcia 

Józefa Poniatowskiego, 

Tadeusza Kościuszki  

• charakteryzuje stronnictwa 

Sejmu Wielkiego  

• określa przyczyny i skutki 

wojny z Rosją z 1792 r. 

 

• ocenia znaczenie reform 

Sejmu Czteroletniego  

• wymienia najważniejsze 

bitwy wojny w obronie 

Konstytucji 3 maja: pod 

Dubienką i Zieleńcami  

• wskazuje na mapie 

Targowicę, Zieleńce  

i Dubienkę 

• omawia rolę tradycji 

związanej z Orderem 

Virtuti Militari  

• wskazuje elementy 

ideologii oświecenia, 

które znalazły swoje 

odbicie w Konstytucji  

3 maja  

5. Upadek • wybuch powstania • podaje daty wydarzeń: 

24 marca 1794 r. – wybuch 

• poprawnie posługuje się 

terminem Uniwersał 

• przedstawia przebieg • wyjaśnia rolę wydania 

przez Tadeusza Kościuszkę 

• ocenia znaczenie 

wewnętrznych  
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Rzeczypospolitej  kościuszkowskiego 

• pierwsze sukcesy 

powstańców  

• Uniwersał połaniecki  

• upadek powstania 

kościuszkowskiego 

• trzeci rozbiór Polski 

powstania kościuszkowskiego, 

1795 r. – trzeci rozbiór 

Rzeczypospolitej  

• poprawnie posługuje się 

terminami: naczelnik, 

insurekcja,  

• wymienia cele i następstwa 

powstania kościuszkowskiego  

 

 

połaniecki  

• przedstawia dokonania 

postaci: Tadeusza Kościuszki, 

Jana Kilińskiego  

i Jakuba Jasińskiego  

• wskazuje na mapie zmiany 

terytorialne po trzecim 

rozbiorze  

• rozróżnia wewnętrzne  

i zewnętrzne przyczyny 

upadku Rzeczypospolitej 

powstania kościuszkowskiego  

• wymienia przyczyny klęski 

insurekcji kościuszkowskiej  

 

Uniwersału połanieckiego  

• omawia wpływ bitew 

pod Racławicami, 

Szczekocinami  

i Maciejowicami dla 

przebiegu powstania 

kościuszkowskiego  

 

i zewnętrznych 

przyczyn upadku 

Rzeczypospolitej 

6. Pierwsze 

konstytucje  

• znaczenie terminu 

konstytucja  

• konstytucja Stanów 

Zjednoczonych 

Ameryki Północnej  

• Konstytucja 3 maja  

• konstytucja francuska 

• podaje daty wydarzeń: 

1787 r. – uchwalenie 

konstytucji USA, 1791 r. – 

Konstytucja 3 maja,  

3 września 1791 r. – 

konstytucja francuska  

• poprawnie posługuje się 

terminami: konstytucja, 

ustawa zasadnicza, 

monarchia konstytucyjna  

• omawia postanowienia 

Konstytucji 3 maja  

 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Karola Ludwika 

Monteskiusza, Benjamina 

Franklina  

• wymienia główne instytucje 

ustrojowe Stanów 

Zjednoczonych  

• wyjaśnia, w jaki sposób 

konstytucja amerykańska 

realizowała w praktyce 

zasadę trójpodziału władzy  

• określa prawa, które 

gwarantowała obywatelom 

konstytucja francuska  

 

• wymienia Hugona Kołłątaja  

i Scypiona Piatollego jako 

głównych autorów tekstu 

Konstytucji 3 maja  

 

• uzasadnia oświeceniowy 

charakter konstytucji 

amerykańskiej, francuskiej  

i Konstytucji 3 maja  

• ocenia znaczenie 

Konstytucji 3 maja dla 

dziejów Polski 

 

Rozdział III: Europa od Napoleona do Wiosny Ludów  

1. Od konsulatu do • przejęcie władzy • poprawnie posługuje się 

terminami: zamach stanu, 

• poprawnie posługuje się 

terminami: pierwszy konsul, 

• podaje lata wydarzeń:  

1806 r. – bitwy pod Jeną  

• omawia zmiany, jakie 

zostały wprowadzone na 

• ocenia znaczenie 

epoki napoleońskiej  
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cesarstwa  przez Napoleona  

• system napoleoński  

• ekspansja 

napoleońskiej Francji  

• armia napoleońska  

• wojna z Rosją 

konsulat, Kodeks Napoleona, 

konkordat 

• przedstawia dokonania 

Napoleona Bonapartego  

 

departament, blokada 

kontynentalna, hegemonia, 

Związek Reński 

• podaje lata wydarzeń:  

1799 r. – zamach  

18 brumaire’a,  

1804 r. – koronacja cesarska 

Napoleona Bonapartego, 

1805 r. – bitwa pod 

Austerlitz, 1812 r. – wyprawa 

na Moskwę, 1813 r. – bitwa 

pod Lipskiem 

• opisuje zmiany w Europie  

w okresie napoleońskim  

w zakresie stosunków 

społeczno-gospodarczych  

i politycznych 

i Auerstedt, 1807 r. – bitwy 

pod Iławą Pruską  

i Frydlandem  

• opisuje przebieg wojen 

napoleońskich do 1813 r.  

• wymienia skutki wyprawy 

Wielkiej Armii na Rosję  

• wskazuje na mapie trasę 

wyprawy Napoleona na 

Moskwę 

mocy Kodeksu Napoleona  

• lokalizuje na mapie 

terytoria przyłączone do 

Francji przed 1812 r.  

• charakteryzuje sytuację 

międzynarodową Francji 

w epoce napoleońskiej  

 

w dziejach Europy  

 

2. Legiony  

i Księstwo 

Warszawskie  

• Polacy na emigracji  

• Legiony Polskie we 

Włoszech  

• utworzenie Księstwa 

Warszawskiego i jego 

ustrój  

• edukacja i gospodarka 

w Księstwie 

Warszawskim  

• wojna z Austrią  

• upadek Księstwa 

Warszawskiego 

• wyjaśnia okoliczności 

utworzenia Legionów 

Polskich i Księstwa 

Warszawskiego  

• wskazuje na mapie 

Księstwo Warszawskie, 

Raszyn 

• podaje lata wydarzeń:  

1797 r. – powstanie Legionów 

Polskich we Włoszech,  

1807 r. – utworzenie Księstwa 

Warszawskiego, 1815 r. – 

likwidacja Księstwa 

Warszawskiego  

• przedstawia dokonania 

postaci: Jana Henryka 

Dąbrowskiego, Józefa 

Wybickiego, księcia Józefa 

Poniatowskiego  

• opisuje ustrój i terytorium 

Księstwa Warszawskiego 

• ocenia politykę Napoleona 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Legia 

Naddunajska, dekret 

grudniowy  

• przedstawia dokonania 

postaci: Fryderyka Augusta I, 

Karola Kniaziewicza 

• omawia udział Polaków 

w bitwach na Półwyspie 

Iberyjskim  

• opisuje uzbrojenie armii 

Księstwa Warszawskiego 

• samodzielnie  

i szeroko ocenia oraz 

uzasadnia znaczenie 

epoki napoleońskiej 

dla Polaków 
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wobec sprawy polskiej oraz 

postawę Polaków wobec 

Napoleona  

3. Kongres wiedeński  • zwołanie kongresu  

w Wiedniu 

• sto dni Napoleona  

• postanowienia 

kongresu wiedeńskiego 

• zmiany terytorialne  

w Europie wynikające z 

obrad kongresu  

w Wiedniu 

• zasady restauracji, 

legitymizmu  

i równowagi 

• podaje lata wydarzeń:  

1814 r. – zwołanie kongresu 

w Wiedniu, 1815 r. – bitwa 

pod Waterloo  

• poprawnie posługuje się 

terminami: restauracja, 

równowaga europejska, 

legitymizm 

• wskazuje na mapie 

Królestwo Polskie, Wielkie 

Księstwo Poznańskie  

i Rzeczpospolitą Krakowską 

• poprawnie posługuje się 

terminami: „tańczący 

kongres”, Związek Niemiecki  

• przedstawia zasady  

i postanowienia kongresu 

wiedeńskiego  

• wymienia decyzje kongresu 

w sprawie polskiej  

 

• podaje rok śmierci Napoleona 

Bonapartego – 1821 r.  

• poprawnie posługuje się 

terminami: 100 dni Napoleona, 

system Metternicha 

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Aleksandra I, 

Fryderyka Wilhelma III, 

Roberta Stewarta 

Castlereagha, Klemensa 

von Metternicha, 

Charlesa Talleyranda  

• wskazuje na mapie 

Europy zmiany 

terytorialne 

wprowadzone w 1815 r.  

 

• ocenia, jakie 

konsekwencje dla 

Europy przyniosły 

postanowienia 

kongresu 

Tajemnice sprzed 

wieków – Jak 

obradował kongres  

w Wiedniu? 

• przyczyny 

zwołania kongresu 

w Wiedniu  

• przebieg obrad  

• główni uczestnicy 

kongresu 

  • opisuje przebieg obrad 

kongresu wiedeńskiego 

• wymienia głównych 

uczestników kongresu 

 

• omawia okoliczności 

zorganizowania kongresu 

w Wiedniu 

• przedstawia znaczenie 

regulaminu 

dyplomatycznego 

 

• ocenia rolę kongresu 

wiedeńskiego  

w dziejach Europy 

5. Europa po 

kongresie 

wiedeńskim  

• zawarcie Świętego 

Przymierza i jego skutki  

• próby obalenia ładu 

wiedeńskiego 

• powstanie 

dekabrystów  

• poprawnie posługuje się 

terminami: Święte 

Przymierze, karbonariusze, 

dekabryści 

• wyjaśnia cel i skutki 

zawarcia Świętego 

Przymierza  

• wskazuje na mapie: 

imperium osmańskie, Grecję, 

Królestwo Niderlandów, 

Belgię, Francję, Rosję, 

Piemont, Królestwo Obojga 

Sycylii, Państwo Kościelne  

 

• podaje lata wydarzeń: 1815 

r. – zawarcie Świętego 

Przymierza, 1825 r. – 

powstanie dekabrystów,  

1830 r. – rewolucja lipcowa  

we Francji, 1821–1829 – 

powstanie greckie 

• opisuje przebieg 

wydarzeń w Rosji, Francji, 

Belgii, Grecji i we 

Włoszech 

• wymienia przyczyny 

oraz skutki rewolucji  

i powstań, które 

wybuchły w Europie 

po kongresie 

wiedeńskim  
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• rewolucja lipcowa we 

Francji  

• walki o niepodległość  

w Grecji i Belgii 

 

6. Rewolucja 

przemysłowa  

• przyczyny rewolucji 

przemysłowej  

• rozkwit przemysłu  

w XIX w.  

• rozwój transportu 

• skutki rewolucji 

przemysłowej 

• poprawnie posługuje się 

terminami: rewolucja 

agrarna, rewolucja 

przemysłowa 

• określa przyczyny  

i charakterystyczne cechy 

rewolucji przemysłowej  

 

• podaje lata wydarzeń:  

1769 r. – opatentowanie 

maszyny parowej, 1837 r. – 

opatentowanie silnika 

elektrycznego  

• poprawnie posługuje się 

terminami: fabryka, 

industrializacja, urbanizacja, 

metropolia, kapitaliści, 

proletariat  

• przedstawia dokonania 

postaci: Roberta Fultona, 

George’a Stephensona, 

Michaela Faradaya  

• prezentuje przykłady 

pozytywnych i negatywnych 

skutków procesu 

uprzemysłowienia, w tym 

dla środowiska naturalnego  

• porównuje stopień rozwoju 

przemysłowego poszczególnych 

państw  

• wskazuje na mapie 

najbardziej uprzemysłowione 

regiony Europy 

 

• ocenia znaczenie 

wynalazków rewolucji 

przemysłowej dla 

rozwoju cywilizacji  

 

• opisuje zmiany  

w poziomie życia 

różnych grup 

społecznych w XIX w. 

na podstawie źródeł 

pisanych, 

ikonograficznych  

i statystycznych 

 

7. Nowe ideologie • powstanie i rozwój 

liberalizmu  

• konserwatyzm  

• rozwój idei 

narodowych  

w pierwszej połowie XIX 

w. 

• podaje rok wydania 

„Manifestu 

komunistycznego” – 1848 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: strajk, 

konserwatyzm, liberalizm, 

socjalizm  

• poprawnie posługuje się 

terminami: socjalizm 

utopijny, socjalizm naukowy, 

komunizm 

• przedstawia 

okoliczności powstania 

ruchu robotniczego  

• wyjaśnia główne założenia 

• wyjaśnia założenia 

czartyzmu  

 

• przedstawia 

dokonania postaci: 

Alexisa de Tocqueville’a, 

Adama Smitha, 

Edmunda Burke’a, 

Giuseppe Mazziniego, 

Claude’a de Saint-

Simona, Charles’a 

Fouriera, Roberta 

• wymienia skutki 

powstania nowych 

ideologii 
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• początki ruchu 

robotniczego 

• socjalizm i komunizm 

w pierwszej połowie XIX 

w. 

liberalizmu, socjalizmu oraz 

idei narodowych w Europie  

w pierwszej połowie XIX w. 

Owena, Karola Marksa, 

Fryderyka Engelsa 

 

8. Europa w połowie 

XIX w.  

• przyczyny Wiosny 

Ludów  

• rewolucja lutowa we 

Francji  

• Prusy i kraje 

niemieckie w okresie 

Wiosny Ludów  

• rewolucja w Wiedniu 

• powstanie węgierskie 

• Wiosna Ludów we 

Włoszech  

• wojna krymska i jej 

skutki 

• podaje rok rozpoczęcia 

Wiosny Ludów – 1848 r. 

• wyjaśnia znaczenie Wiosny 

Ludów i wskazuje jej zasięg  

• podaje lata wojny 

krymskiej: 1853–1856 

• poprawnie posługuje się 

terminami: rewolucja 

lutowa, parlament 

frankfurcki, wojna krymska  

• omawia przyczyny  

i skutki wojny krymskiej  

• wskazuje na mapie miejsca 

walk toczonych podczas 

wojny krymskiej 

• wymienia przyczyny, 

przebieg i skutki wydarzeń 

Wiosny Ludów we Francji,  

w Niemczech, w monarchii 

austriackiej, we Włoszech  

• lokalizuje na mapie 

państwa, w których doszło 

do powstań i rewolucji,  

a także obszary, gdzie miały 

miejsce wystąpienia 

narodowowyzwoleńcze  

 

• przedstawia dokonania 

postaci: Ludwika 

Napoleona Bonapartego, 

Fryderyka Wilhelma IV, 

Franciszka Józefa I, 

Józefa Bema, Lajosa 

Kossutha, Giuseppe 

Mazziniego  

 

• ocenia wpływ  

i znaczenie Wiosny 

Ludów na dzieje 

Europy drugiej połowy  

XIX w.  

Rozdział IV: Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim  

1. Ziemie polskie po 

kongresie 

wiedeńskim 

• podział ziem 

polskich w 1815 r. 

• ustrój Królestwa 

Polskiego 

• rozwój gospodarczy 

Kongresówki 

• sytuacja na ziemiach 

polskich pod zaborem 

• podaje rok powstania 

Królestwa Polskiego –  

1815 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: ziemie zabrane, 

Królestwo Kongresowe, 

Wielkie Księstwo 

Poznańskie, Wolne Miasto 

Kraków 

• podaje lata wydarzeń: 

1816 r.– założenie 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, 1828 r. – 

utworzenie Banku Polskiego  

• poprawnie posługuje się 

terminami: Rada Stanu, 

Zagłębie Dąbrowskie, 

Zagłębie Staropolskie, 

uwłaszczenie, romantyzm  

• przedstawia dokonania 

postaci: księcia Adama 

Jerzego Czartoryskiego, 

Józefa Zajączka, Franciszka 

Ksawerego Druckiego-

Lubeckiego, Stanisława Kostki 

Potockiego, Stanisława 

Staszica, Tadeusza Czackiego  

 

• charakteryzuje i ocenia 

politykę zaborców wobec 

Polaków w latach  

1815–1830 
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pruskim i austriackim  

• kultura i oświata na 

ziemiach polskich  

w latach 1815–1830 

• wskazuje na mapie nowy 

układ granic państw 

zaborczych na ziemiach 

polskich po kongresie 

wiedeńskim 

• charakteryzuje ustrój 

Królestwa Polskiego  

• ocenia osiągnięcia 

Królestwa Polskiego  

w gospodarce, kulturze  

i szkolnictwie 

2. Powstanie 

listopadowe 

• opozycja  

w Królestwie Polskim  

• wybuch powstania  

• negocjacje z carem  

i detronizacja 

• wojna polsko-rosyjska 

• przebieg powstania 

w Królestwie i poza 

nim  

• przywódcy powstania 

• podaje datę nocy 

listopadowej – 29/30 

listopada 1830 r. 

• podaje datę detronizacji 

cara – 25 stycznia 1831 r. 

• przedstawia dokonania 

postaci: Waleriana 

Łukasińskiego, Wincentego  

i Bonawentury 

Niemojowskich, Piotra 

Wysockiego, Józefa 

Chłopickiego, Adama 

Czartoryskiego, Mikołaja I, 

Emilii Plater 

• wymienia przyczyny 

wybuchu powstania 

listopadowego  

• wskazuje na mapie miejsca 

walk i zasięg powstania 

listopadowego 

• podaje daty wydarzeń: 25 

lutego 1831 r. – bitwa pod 

Grochowem, 26 maja 1831 r. – 

bitwa pod Ostrołęką,  

8 września 1831 r.– kapitulacja 

Warszawy 

• przedstawia dokonania 

postaci: Iwana Dybicza, Iwana 

Paskiewicza, Ignacego 

Prądzyńskiego, Macieja 

Rybińskiego, Jana 

Skrzyneckiego, Jana 

Krukowieckiego 

 

• omawia przyczyny klęski 

powstania listopadowego 

i ocenia jego znaczenie 

dla Polaków  

• charakteryzuje 

działalność Rządu 

Narodowego w okresie 

powstania listopadowego 

• przedstawia 

międzynarodowe tło 

wybuchu powstania 

listopadowego  
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3. Polacy po 

powstaniu 

listopadowym 

• skutki powstania 

listopadowego  

• Wielka Emigracja 

• działalność 

spiskowa w kraju  

• początki pracy 

organicznej 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Wielka 

Emigracja, emisariusze, 

rusyfikacja 

• przedstawia dokonania 

postaci: Juliusza 

Słowackiego, Adama 

Mickiewicza  

 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Statut 

organiczny, noc 

paskiewiczowska, Komitet 

Narodowy Polski 

• przedstawia dokonania 

postaci: Joachima Lelewela, 

Adama Jerzego 

Czartoryskiego, Tadeusza 

Krępowieckiego 

• wymienia bezpośrednie  

i długofalowe skutki 

powstania listopadowego  

• wskazuje na mapie 

państwa europejskie, do 

których udawali się Polacy 

po upadku powstania 

listopadowego  

• przedstawia początki pracy 

organicznej na ziemiach 

polskich, wymienia główne 

założenia oraz 

najwybitniejszych 

przedstawicieli tego nurtu 

• przedstawia dokonania 

postaci: Krzysztofa 

Mrongowiusza, Józefa Lompy, 

Franza von Stadiona  

• omawia wydarzenia Wiosny 

Ludów na ziemiach polskich na 

tle wydarzeń europejskich  

• wyjaśnia znaczenie rozwoju 

ukraińskiego ruchu 

narodowego w Galicji 

• ocenia znaczenie działalności 

Polaków dla wydarzeń Wiosny 

Ludów w Europie  

• wymienia przyczyny wybuchu 

oraz omawia przebieg powstań 

krakowskiego i wielkopolskiego  

• porównuje cele i znaczenie 

powstania krakowskiego  

i powstania wielkopolskiego 

  

4. Wiosna Ludów na 

ziemiach polskich 

• powstanie krakowskie  

• rabacja galicyjska  

• Wiosna Ludów  

w Wielkopolsce  

• Wiosna Ludów  

w Galicji  

• podaje lata wydarzeń:  

1846 r. – powstanie 

krakowskie, 1848 r. – 

wybuch Wiosny Ludów  

• poprawnie posługuje się 

terminami: serwituty, 

powstanie wielkopolskie, 

• przedstawia dokonania 

postaci: Edwarda 

Dembowskiego, Jana 

Tyssowskiego, Ludwika 

Mierosławskiego  

• prezentuje przyczyny  

i skutki rabacji galicyjskiej  

• przedstawia dokonania 

postaci: Krzysztofa 

Mrongowiusza, Józefa Lompy, 

Franza von Stadiona  

• wymienia przyczyny wybuchu 

oraz omawia przebieg powstań 

krakowskiego i wielkopolskiego  

• omawia wydarzenia 

Wiosny Ludów na 

ziemiach polskich na tle 

wydarzeń europejskich 

• wyjaśnia znaczenie 

rozwoju ukraińskiego 

ruchu narodowego  

• porównuje cele  

i znaczenie powstania 

krakowskiego  

i powstania 

wielkopolskiego  
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• rozwój ukraińskiego 

ruchu narodowego 

• udział Polaków  

w europejskiej Wiośnie 

Ludów 

rabacja  

• ocenia postawy Polaków  

w czasie Wiosny Ludów  

• wskazuje na mapie tereny 

objęte rabacją galicyjską i 

powstaniem wielkopolskim 

• omawia działania 

podejmowane podczas 

Wiosny Ludów na ziemiach 

polskich  

 

• porównuje cele i znaczenie 

powstania krakowskiego  

i wielkopolskiego 

• charakteryzuje poczynania 

zaborców wobec mieszkańców 

ziem dawnej Rzeczypospolitej 

w okresie Wiosny Ludów  

 

w Galicji  

• ocenia znaczenie 

działalności Polaków dla 

wydarzeń Wiosny Ludów 

w Europie  

 

Rozdział V: Świat w drugiej połowie XIX w. 

11. Zjednoczenie 
Włoch 

• wzrost znaczenia 
Piemontu i przyczyny 
zjednoczenia Włoch  

• dwie koncepcje 
zjednoczenia  

• wojna z Austrią  

• zjednoczenie kraju  
i powstanie Królestwa 
Włoskiego  

• dążenia 
kolonizatorskie 
Włochów 

• podaje rok powstania 
Królestwa Włoskiego – 
1861 r. 

• omawia stosunek Francji 
i Austrii do procesu 
zjednoczenia Włoch  

• przedstawia dokonania: 

Camilla Cavoura 

• podaje rok ogłoszenia 

Rzymu stolicą Włoch –  

1871 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminem risorgimento  

• wskazuje na mapie trasę, 

którą przebył Garibaldi 

podczas wyprawy „tysiąca 

czerwonych koszul”  

w 1860 r. oraz tereny 

przyłączone do Królestwa 

Sardynii w 1859 r. 

• przedstawia dokonania 

postaci: Wiktora Emanuela II, 

Giuseppe Garibaldiego  

 

• przedstawia sytuację 
międzynarodową państw 
włoskich w połowie XIX w.  

• wymienia wydarzenia 
polityczne w Europie, które 
wpłynęły na zjednoczenie 
Włoch  

• omawia przebieg i wyróżnia 
kolejne etapy procesu 
zjednoczenia Włoch  

• charakteryzuje 
zjednoczenie Włoch  
w kontekście porównania 
tego wydarzenia  
z ruchami 
zjednoczeniowymi  

w innych częściach 
Europy 

• ocenia znaczenie 
zjednoczenia Włoch dla 
rozwoju idei narodowych 
w Europie 

 

2. Zjednoczenie 

Niemiec 

• koncepcje 

zjednoczenia Niemiec 

• polityka Prus  

• wojny Prus z Danią  

• podaje rok powstania 

cesarstwa niemieckiego  

(II Rzeszy Niemieckiej) –  

• podaje lata wydarzeń:  

1864 r. – wojna Austrii  

i Prus z Danią, 1867 r. – 

utworzenie Związku 

Północnoniemieckiego,  

• wymienia przyczyny i skutki 

wojny prusko-francuskiej  

w latach 1870–1871  

• omawia przebieg wydarzeń 

• charakteryzuje rolę 

Jarosława Dąbrowskiego 

w wydarzeniach 

rewolucyjnych w Paryżu  
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i Austrią  

• konflikt zbrojny Prus 

z Francją i utworzenie 

cesarstwa 

niemieckiego  

• Komuna Paryska 

1871 r. 

• przedstawia dokonania 

Ottona von Bismarcka 

• omawia koncepcje 

zjednoczenia Niemiec  

• dostrzega najważniejsze 

podobieństwa i różnice  

w procesie zjednoczenia 

Włoch i Niemiec 

przedstawia dokonania 

Wilhelma I Hohenzollerna  

• charakteryzuje politykę 

Prus, zmierzającą do 

zjednoczenia  

 

związanych z Komuną Paryską  

• wskazuje na mapie obszar 

Związku Północnoniemieckiego 

oraz cesarstwa niemieckiego 

• porównuje metody 

polityczne stosowane 

przez Bismarcka  

z postawą Cavoura  

i Garibaldiego w okresie 

jednoczenia Włoch  

 

3. Stany Zjednoczone  

w XIX wieku 

• rozwój Stanów 

Zjednoczonych  

w XIX w.  

• podział na Północ  

i Południe  

• przyczyny i przebieg 

wojny secesyjnej  

• skutki wojny 

domowej w Stanach 

Zjednoczonych 

• podaje lata wojny secesyjnej 

w USA – 1861–1865  

• poprawnie posługuje się 

terminami: Północ, Południe 

• przedstawia dokonania 

Abrahama Lincolna 

• podaje lata wydarzeń: 

1861–1865– wojna secesyjna 

w USA, 1865 r. – zniesienie 

niewolnictwa w Stanach 

Zjednoczonych  

• poprawnie posługuje się 

terminami: secesja, 

demokraci, republikanie  

• przedstawia dokonania 

Jeffersona Davisa, Roberta 

Lee  

• opisuje przyczyny i skutki 

wojny secesyjnej w Stanach 

Zjednoczonych 

• przedstawia przebieg 

wojny secesyjnej w USA  

• wskazuje na mapie miejsca 

przełomowych bitew wojny 

secesyjnej  

 

• omawia rozwój 

terytorialny Stanów 

Zjednoczonych w XIX w.  

• ocenia znaczenie 

zniesienia niewolnictwa 

w Stanach 

Zjednoczonych  

• charakteryzuje zjawisko 

emigracji do USA 
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4. Ekspansja 

kolonialna 

• przyczyny ekspansji 

kolonialnej 

• kolonizacja Afryki  

w drugiej połowie XIX i 

na początku XX w.  

• polityka kolonialna  

w Azji w drugiej 

połowie XIX i na 

początku XX w.  

• skutki kolonializmu  

• konflikty kolonialne 

• poprawnie posługuje się 

terminami: kolonializm, 

protektorat, dominium 

• wskazuje na mapie 

największe mocarstwa i ich 

kolonie 

 

• wyjaśnia przyczyny 

ekspansji kolonialnej 

• wymienia kierunki oraz 

określa zasięg ekspansji 

kolonialnej państw 

europejskich w XIX w. 

• ocenia pozytywne  

i negatywne skutki polityki 

kolonialnej z perspektywy 

europejskiej oraz z punktu 

widzenia kolonizowanych 

społeczności 

• omawia przyczyny, przebieg  

i skutki najważniejszych 

konfliktów kolonialnych  

w XIX w.  

• wymienia postanowienia 

konferencji berlińskiej z 1885 r. 

• ocenia politykę 

mocarstw kolonialnych 

wobec podbitych ludów  

i państw na przykładzie 

Wielkiej Brytanii  

 

 

5. Wiek wynalazków • rozkwit nauk 

przyrodniczych  

• rozwój medycyny  

i higieny  

• rozwój komunikacji  

i transportu  

• życie codzienne  

w drugiej połowie XIX  

i na początku XX w. 

• wymienia najważniejsze 

odkrycia i wynalazki drugiej 

połowy XIX w. oraz początku 

XX w.  

• określa skutki przewrotu 

technicznego i postępu 

cywilizacyjnego, w tym dla 

środowiska naturalnego  

 

• podaje lata wydarzeń:  

1859 r. – ogłoszenie teorii 

ewolucji Karola Darwina, 

1886 r. – odkrycie fal 

radiowych, 1903 r. – 

pierwszy lot samolotem  

• charakteryzuje dokonania 

postaci: Karola Darwina, 

Dmitrija Mendelejewa, 

Pierre’a Curie i Marii 

Skłodowskiej-Curie, Ludwika 

Pasteura, Wilhelma 

Roentgena, Grahama Bella, 

Thomasa Alvy Edisona  

• omawia znaczenie 

rozpowszechnienia nowych 

środków transportu  

• wskazuje na mapie Kanał 

Sueski i Kanał Panamski 

• ocenia znaczenie budowy 

Kanału Sueskiego i Kanału 

Panamskiego dla rozwoju 

komunikacji  

 

• wyjaśnia, jakie czynniki 

miały wpływ na spadek 

liczby zachorowań  

i śmiertelności w XIX w.  

• wymienia możliwości 

wykorzystania wynalazków 

XIX w.  

w różnych dziedzinach 

życia oraz wskazuje 

pozytywne i negatywne 

zastosowania tych odkryć 
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6. W stronę 

demokracji 

• demokratyzacja życia 

politycznego  

• rozwój ruchu 

robotniczego w drugiej 

połowie XIX w. 

• socjaldemokracja 

• anarchizm  

• powstanie nowych 

ideologii pod koniec 

XIX w. 

• emancypacja kobiet 

• poprawnie posługuje się 

terminami: społeczeństwo 

industrialne, nacjonalizm, 

solidaryzm społeczny, 

emancypacja 

 

• poprawnie posługuje się 

terminami:  

I Międzynarodówka,  

II Międzynarodówka, 

anarchizm, socjaldemokracja, 

chadecja,  sufrażystki  

• podaje lata wydarzeń:  

1848 r. – wprowadzenie 

powszechnego prawa 

wyborczego we Francji,  

1869 r. – nadanie po raz 

pierwszy prawa wyborczego 

kobietom, 1891 r. – 

ogłoszenie encykliki „Rerum 

novarum” 

• przedstawia dokonania 

postaci: Włodzimierza Lenina, 

Eduarda Bernsteina,  

Leona XIII  

• charakteryzuje przyczyny  

i następstwa procesu 

demokratyzacji życia 

politycznego 

• ocenia znaczenie rozwoju 

ruchu robotniczego w XIX w. 

• omawia działalność ruchów 

emancypacyjnych  

 

• przedstawia koncepcje 

ideologów anarchizmu  

• opisuje założenia 

syjonizmu  

 

 

7. Kultura przełomu 

XIX i XX wieku 

• literatura i prasa 

przełomu XIX i XX w.  

• malarstwo  

i architektura w drugiej 

połowie XIX i na 

początku XX w.  

• narodziny kultury 

masowej  

• podaje rok pierwszych 

nowożytnych igrzysk 

olimpijskich – 1896 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: realizm, 

impresjonizm, kultura 

masowa  

• omawia nowe zjawiska 

kulturowe, w tym narodziny 

• podaje lata wydarzeń:  

1874 r. – pierwsza wystawa 

impresjonistów, 1896 r. – 

pierwsze nowożytne igrzyska 

olimpijskie  

• poprawnie posługuje się 

terminami: realizm, 

naturalizm, impresjonizm, 

historyzm, secesja, kultura 

• wymienia twórców kultury 

przełomu XIX i XX w.  

i przedstawia ich 

najważniejsze dzieła  

 

• ocenia znaczenie kina 

dla rozwoju kultury 

masowej  

• omawia rolę organizacji 

nowożytnych igrzysk 

olimpijskich w rozwoju 

kultury masowej  

i przemian obyczajowych 
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• upowszechnienie 

sportu 
kultury masowej oraz 

przemiany obyczajowe 

masowa  

• przedstawia dokonania 

postaci: Claude’a Moneta, 

Pierre’a de Coubertina 

 

8. Tajemnice sprzed 

wieków – Kim byli 

impresjoniści? 

• powstanie tzw. Salonu 

Odrzuconych  

• utworzenie określenia 

impresjoniści 

• cechy malarstwa 

impresjonistycznego 

  • na przykładzie 

reprodukcji obrazu 

„Impresja – wschód 

słońca” Claude’a Moneta 

wyjaśnia istotę 

malarstwa 

impresjonistycznego  

• wymienia 

najważniejszych twórców 

impresjonizmu 

• tłumaczy, czym był 

Salon Odrzuconych  

 

• omawia rozwój 

impresjonizmu  

 

Rozdział VI: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów  

1. Powstanie 

styczniowe 

• zmiany w Rosji po 

wojnie krymskiej 

• działalność 

Czerwonych i Białych 

• przyczyny wybuchu 

powstania 

styczniowego 

• wybuch i przebieg 

powstania 

• upadek powstania 

• podaje datę wybuchu 

powstania styczniowego – 

22 stycznia 1863 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminem branka 

• omawia główne 

przyczyny powstania 

styczniowego 

• wskazuje na mapie zasięg 

powstania styczniowego 

• podaje datę wydania 

dekretu o uwłaszczeniu –  

2 marca 1864 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Czerwoni, Biali, 

partie, uwłaszczenie 

• przedstawia dokonania 

postaci: Jarosława 

Dąbrowskiego, Aleksandra 

Wielopolskiego, Romualda 

Traugutta 

• omawia przyczyny oraz 

przebieg powstania 

styczniowego 

• wskazuje na mapie zasięg 

powstania styczniowego 

• charakteryzuje działalność 

Tymczasowego Rządu 

Narodowego 

• podaje datę ostatecznego 

upadku powstania 

styczniowego – grudzień  

1864 r., klęska oddziału 

księdza Stanisława Brzóski 

 

• charakteryzuje okres 

odwilży posewastopolskiej 

• określa znaczenie 

dekretu  

o uwłaszczeniu dla klęski 

powstania 

• ocenia wpływ 

manifestacji 

patriotycznych z lat  

1860–1861 na wybuch 

powstania styczniowego 
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2. Tajemnice sprzed 

wieków – Jak oficer 

carski został 

dyktatorem 

powstania? 

• życie Romualda 

Traugutta przed 

wybuchem powstania 

styczniowego 

• działalność Traugutta 

jako dyktatora 

powstania 

  • charakteryzuje postać 

Romualda Traugutta 

 

• omawia metody 

postępowania Rosjan  

w stosunku do 

przywódców polskiego 

powstania narodowego  

 

• ocenia działalność 

Romualda Traugutta 

3. Polacy po 

powstaniu 

styczniowym 

• Królestwo Polskie po 

powstaniu styczniowym 

• polityka władz 

pruskich 

• autonomia galicyjska 

• Polacy wobec polityki 

zaborców 

• rozwój gospodarczy 

ziem polskich  

w drugiej połowie  

XIX w. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: rusyfikacja, Kraj 

Przywiślański, germanizacja  

• wymienia podstawowe 

skutki powstania 

styczniowego  

• podaje lata wydarzeń:  

1894 r. – utworzenie Hakaty, 

1901 r. – strajk we Wrześni 

• poprawnie posługuje się 

terminami: rusyfikacja, Kraj 

Przywiślański, germanizacja, 

kulturkampf, rugi pruskie, 

stańczycy, trójlojalizm 

• przedstawia dokonania 

postaci: Michała Drzymały, 

Hipolita Cegielskiego 

• rozróżnia bezpośrednie  

i długofalowe następstwa 

powstania styczniowego 

• opisuje metody rusyfikacji 

oraz germanizacji 

• charakteryzuje i ocenia 

zróżnicowane postawy 

społeczeństwa wobec 

zaborców 

• porównuje możliwości 

prowadzenia działalności 

społecznej i rozwoju 

narodowego w trzech 

• porównuje rozwój 

gospodarczy w trzech zaborach 

• wyjaśnia przyczyny zacofania 

gospodarczego w zaborze 

austriackim 

 

• na przykładzie obrazu 

Jana Matejki „Stańczyk” 

charakteryzuje idee 

konserwatystów 

krakowskich 

• ocenia politykę zaborców 

w poszczególnych zaborach 

wobec rozwoju kultury 

polskiej 
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zaborach w drugiej  

połowie XIX w. 

4. Partie polityczne 

na ziemiach polskich 

• ruch socjalistyczny na 

ziemiach polskich 

• narodowa demokracja 

• rozwój ruchu 

ludowego 

• rewolucja 1905 r. na 

ziemiach polskich i jej 

skutki 

• podaje rok rewolucji  

w Rosji i na ziemiach 

polskich – 1905 r. 

• przedstawia dokonania 

postaci: Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego  

 

• podaje lata wydarzeń:  

1892 r. – powstanie PPS, 

1893 r. – powołanie Ligi 

Narodowej, 1895 r. – 

utworzenie Stronnictwa 

Ludowego 

• przedstawia dokonania 

postaci: Ludwika 

Waryńskiego, Ignacego 

Daszyńskiego, Wincentego 

Witosa 

• wymienia partie ruchu 

socjalistycznego, narodowej 

demokracji, ruchu ludowego 

• omawia przyczyny oraz 

przebieg rewolucji  

1905–1907 w Królestwie 

Polskim 

• wskazuje na mapie ośrodki 

wystąpień robotniczych  

w okresie rewolucji 1905–

1907 

 

• opisuje rozwój ruchu 

spółdzielczego na 

ziemiach polskich 

• przedstawia dokonania 

postaci: Stanisława 

Wojciechowskiego, 

Bolesława 

Limanowskiego, Róży 

Luksemburg, Juliana 

Marchlewskiego 

• przedstawia skutki 

rewolucji z lat 1905–1907 

na ziemiach polskich 

 

5. Kultura polska bez 

państwa polskiego 

• kultura narodowa 

Polaków na przełomie XIX 

i XX w. 

• polski pozytywizm 

• powstanie szkoły 

krakowskiej  

i warszawskiej 

• kultura Młodej Polski 

• poprawnie posługuje się 

terminami: pozytywizm, 

Młoda Polska  

• przedstawia dokonania 

Henryka Sienkiewicza  

• podaje datę przyznania 

literackiej Nagrody Nobla dla 

Henryka Sienkiewicza –  

1905 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: szkoła krakowska  

i warszawska, modernizm 

• porównuje warunki 

rozwoju kultury narodowej 

Polaków w trzech zaborach 

• charakteryzuje rozwój 

pozytywizmu na ziemiach 

polskich 

• wymienia polskich 

przedstawicieli pozytywizmu  

i podaje przykłady ich 

twórczości 

 

• charakteryzuje sztukę 

Młodej Polski – jej 

reprezentantów i główne 

dzieła 

• wyjaśnia rolę historii  

w kształtowaniu polskiej 

kultury narodowej 

 

Rozdział VII: I wojna światowa  

1. Przyczyny 

wybuchu I wojny 

światowej 

• powstanie nowych 

mocarstw w drugiej 

połowie XIX w. 

• podaje lata wydarzeń:  

1882 r. – powstanie 

trójprzymierza, 1907 r. – 

• podaje rok wybuchu wojny 

japońsko-rosyjskiej – 1904 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: panslawizm, 

• opisuje przyczyny, przebieg  

i skutki wojny  

japońsko-rosyjskiej i wojen 

• charakteryzuje politykę 

głównych mocarstw 

światowych przed 

wybuchem  
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• konflikt między 

europejskimi 

mocarstwami 

• wyścig zbrojeń 

• wojna rosyjsko-

japońska 

• kocioł bałkański 

zawarcie trójporozumienia 

• poprawnie posługuje się 

terminami: trójprzymierze, 

trójporozumienie, kocioł 

bałkański 

 

państwa centralne, entente 

cordiale, ententa, 

trójporozumienie 

• wymienia główne 

przyczyny narastania 

konfliktów pomiędzy 

mocarstwami europejskimi 

na przełomie XIX i XX w. oraz 

lokalizuje je na mapie 

bałkańskich I wojny światowej 

• ocenia znaczenie wyścigu 

zbrojeń dla wybuchu 

konfliktu światowego 

 

2. Wielka wojna • wybuch I wojny 

światowej 

• początek walk na 

froncie zachodnim 

• wojna pozycyjna 

• walki na wschodzie 

Europy 

• podaje datę kapitulacji 

Niemiec – 11 listopada 

1918 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminami: wojna 

pozycyjna, gazy bojowe 

• wymienia państwa 

walczące w wielkiej wojnie 

po stronie państw 

centralnych i po stronie 

ententy 

• podaje daty wydarzeń:  

28 czerwca 1914 r. — 

zamach w Sarajewie,  

1916 r. – bitwa pod 

Verdun, 11 listopada  

1918 r. – kapitulacja 

Niemiec 

• charakteryzuje specyfikę 

działań wojennych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

nowych środków 

technicznych 

• omawia najważniejsze 

bitwy lądowe stoczone 

podczas I wojny światowej 

• wymienia znaczenie użycia 

nowych środków technicznych 

w walkach w czasie wielkiej 

wojny 

• porównuje działania na 

froncie zachodnim  

z walkami na froncie 

wschodnim 

• wskazuje na mapie linię 

frontu na wschodzie  

i zachodzie pod koniec  

1914 r. oraz w momencie 

zawieszenia broni 

• charakteryzuje 

zmiany  

w umundurowaniu 

wojska w I wojnie 

światowej 

 

3. Zakończenie  

I wojny światowej 

• walki na Bałkanach  

i we Włoszech  

• przewaga ententy 

• kapitulacja Niemiec, 

koniec walk  

i podpisanie traktatu 

wersalskiego 

• podaje daty wydarzeń:  

11 listopada 1918 r. – 

zakończenie I wojny 

światowej,  

28 czerwca 1919 r. – 

podpisanie traktatu 

wersalskiego 

• wymienia skutki wielkiej 

• omawia znaczenie 

zawieszenia broni na froncie 

wschodnim, 

spowodowanego rewolucją 

w Rosji 

• przedstawia rolę tzw. 

traktatu brzeskiego dla 

• wskazuje na mapie kolonie 

niemieckie opanowane przez 

wojska ententy w 1914 r. 

• przedstawia postanowienia 

traktatu wersalskiego  

w sprawie Niemiec 

• charakteryzuje walki na 

Bałkanach w I wojnie 

światowej 

• wymienia najważniejsze 

bitwy morskie stoczone 

podczas I wojny światowej 

 

• ocenia wpływ  

i znaczenie wielkiej 

wojny dla Europy  

i świata  
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• skutki I wojny 

światowej 

wojny przebiegu I wojny światowej 

 

4. Tajemnice sprzed 

wieków – Jakie nowe 

zdobycze techniki 

zastosowano 

podczas wielkiej 

wojny? 

• wykorzystanie 

czołgów w działaniach 

wojennych 1914–1918 

• bombowce, sterowce  

i myśliwce w czasie  

I wojny światowej 

   • omawia zastosowanie 

czołgów w I wojnie 

światowej 

 

• wyjaśnia znaczenie 

i rolę użycia 

zeppelinów w latach 

1914–1918 

• charakteryzuje 

działania lotnictwa 

podczas wielkiej wojny 

5. Rewolucje  

w Rosji 

• rewolucja lutowa 

• okres dwuwładzy  

w Rosji 

• stronnictwa polityczne 

w Rosji 

• przewrót bolszewicki 

• wojna domowa w Rosji 

• skutki rewolucji 

• podaje datę przewrotu 

bolszewickiego – listopad 

1917 r. 

• poprawnie posługuje się 

terminem bolszewicy  

• przedstawia rolę postaci: 

Mikołaja II, Włodzimierza 

Lenina 

 

• podaje daty wydarzeń:  

15 marca 1917 r. – abdykacja 

cara Mikołaja II, 1922 r. – 

utworzenie ZSRR 

• poprawnie posługuje się 

terminami: dwuwładza, 

bolszewicy, tezy kwietniowe 

• wyjaśnia polityczne  

i społeczno-gospodarcze 

przyczyny wybuchu rewolucji 

w Rosji w 1917 r. 

• omawia okoliczności 

przejęcia przez bolszewików 

władzy w Rosji  

• opisuje bezpośrednie 

następstwa rewolucji lutowej 

i październikowej dla Rosji 

oraz Europy 

• ogólnie charakteryzuje 

reakcję Europy na 

• podaje daty wydarzeń: 

styczeń 1918 r. – rozwiązanie 

Zgromadzenia 

Konstytucyjnego w Rosji, lipiec 

1918 r. – utworzenie RFSRR 

• poprawnie posługuje się 

terminami: eserowcy, 

mienszewicy, kadeci, Armia 

Czerwona, Biali 

 

• przedstawia rolę postaci: 

Aleksandra Kiereńskiego, 

lwa Trockiego, Feliksa 

Dzierżyńskiego 

• charakteryzuje 

działalność Rządu 

Tymczasowego, 

kierowanego przez 

Aleksandra Kiereńskiego 

• wyjaśnia rolę Niemiec 

we wzmocnieniu 

ugrupowania bolszewików 

w Rosji 

 

• omawia losy rodziny 

carskiej po przewrocie 

bolszewickim 

• szczegółowo omawia 

reakcję państw 

europejskich na 

wydarzenia w Rosji 

oraz wpływ rewolucji 

na sytuację polityczną 

w Europie  
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wydarzenia w Rosji 

6. Polacy  

w walce  

o niepodległość 

• polskie orientacje 

polityczne 

• organizacje 

niepodległościowe 

• Legiony Polskie 

• formacje polskie  

u boku Rosji 

• działalność Polskiej 

Organizacji Wojskowej 

• wojsko polskie we 

Francji 

• podaje rok utworzenia 

Legionów Polskich – 1914 r. • 

przedstawia dokonania 

postaci: Józefa Piłsudskiego, 

Romana Dmowskiego 

• poprawnie posługuje się 

terminami: orientacja 

prorosyjska, orientacja 

proaustriacka 

 

• podaje lata wydarzeń:  

1908 r. – powołanie Związku 

Walki Czynnej, 1917 r. – 

powstanie Błękitnej Armii we 

Francji 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Kompania 

Kadrowa, kryzys przysięgowy 

• charakteryzuje stosunek 

państw zaborczych do 

sprawy utworzenia armii 

polskiej 

• opisuje poglądy 

zwolenników różnych 

polskich orientacji 

politycznych 

• ocenia wysiłek zbrojny 

Polaków 

• wskazuje na mapie rejony 

walk Legionów Polskich 

• przedstawia dokonania 

postaci: Józefa Hallera, Józefa 

Dowbora-Muśnickiego 

 

• wyjaśnia znaczenie 

uznania przez Francję  

i Wielką Brytanię Komitetu 

Narodowego Polskiego za 

reprezentację narodu 

polskiego 

• omawia cele i działalność 

Związku Walki Czynnej, 

Związku Strzeleckiego, 

Towarzystwa „Strzelec”, 

Polskich Drużyn 

Strzeleckich, Drużyn 

Podhalańskich, Drużyn 

Bartoszowych, Naczelnego 

Komitetu Narodowego, 

Polskiej Organizacji 

Wojskowej 

 

7. Sprawa polska  

w czasie I wojny 

światowej 

• państwa zaborcze  

a sprawa polska 

• Akt 5 listopada 

• sprawa polska  

w polityce ententy 

• Polacy na konferencji 

paryskiej 

• podaje datę manifestu 

dwóch cesarzy – 5 listopada 

1916 r. 

• przedstawia dokonania 

Józefa Piłsudskiego 

• charakteryzuje stosunek 

państw zaborczych do 
sprawy polskiej 

• podaje daty wydarzeń:  

8 stycznia 1918 r. – orędzie 

prezydenta Thomasa 

Woodrowa Wilsona,  

28 czerwca 1919 r. – traktat 

wersalski 

• poprawnie posługuje się 

terminami: Tymczasowa 

Rada Stanu, Rada 

Regencyjna, Akt 5 listopada 

• przedstawia stosunek 

państw ententy do sprawy 

polskiej 

• wymienia postanowienia 

traktatu wersalskiego  

w sprawie polskiej 

• wyjaśnia 

międzynarodowe 

uwarunkowania sprawy 

polskiej 

• wskazuje na 

przełomowe znaczenie dla 

sprawy polskiej orędzia 

prezydenta USA Thomasa 

Woodrowa Wilsona 
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• przedstawia dokonania 

postaci: Ignacego 

Paderewskiego, Romana 

Dmowskiego, Józefa 

Piłsudskiego 

 

 

 

 

 

 

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum 

klasa 2 

Wymagania na poszczególne oceny 

Nauczyciel: Grzegorz Smołka 

 

Temat lekcji Zagadnienia 
Wymagania na poszczególne oceny 

dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział I: Ja i moje otoczenie 

1. Ja, czyli kto? - tożsamość 

- tożsamość osobista i 

społeczna 

- samoocena 

- praca nad sobą 

- wyjaśnia terminy: 

samoocena, 

samorealizacja, 

autorytet 

- dokonuje 

samooceny 

- tłumaczy, czym jest 

- wyjaśnia terminy: 

tożsamość, 

konsumpcjonizm 

- wymienia elementy 

tożsamości 

- odróżnia tożsamość 

- podejmuje działania 

mające na celu eliminację 

swoich wad i 

wykorzystywanie atutów 

- wymienia czynniki 

kształtujące styl życia 

- przedstawia negatywne 

- wskazuje sposoby 

poprawienia 

samooceny  

- uzasadnia, jaki sposób 

spędzania wolnego 

czasu jest 

najkorzystniejsze dla 

- omawia negatywne 

skutki zaniżonej lub 

zawyżonej samooceny 

- odróżnia autorytety 

rzeczywiste od 

pozornych 
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- styl życia 

- aktywny i bierny styl 

życia 

- sposoby spędzania 

wolnego czasu 

- samorealizacja 

- konsumpcyjny styl 

życia 

- współczesne 

autorytety 

styl życia 

- podaje przykłady 

aktywnego i biernego 

spędzania wolnego 

czasu 

 

osobistą od społecznej 

- charakteryzuje własny 

styl życia 

- omawia różnice 

pomiędzy aktywnym i 

biernym stylem życia 

- wskazuje współczesne 

autorytety 

i pozytywne strony 

konsumpcyjnego stylu 

życia, na podstawie 

tekstu źródłowego 

- wyjaśnia terminy: 

konformizm, 

nonkonformizm 

człowieka 

- wskazuje osobę, którą 

uważa za autorytet, i 

uzasadnia swój wybór 

 

 

2. Człowiek istotą 

społeczną 

- socjalizacja 

- czynniki ułatwiające i 

utrudniające 

socjalizację 

- role społeczne 

- konflikt ról 

 

- tłumaczy, co to 

znaczy, że człowiek 

jest istotą społeczną 

- wylicza pełnione 

przez siebie role 

społeczne 

 

- wyjaśnia termin: 

socjalizacja 

- wymienia role 

społeczne, jakie może 

odgrywać człowiek 

 

- wyjaśnia, co decyduje o 

dobrych relacjach z 

innymi ludźmi 

- określa, w jakich 

sytuacjach człowiek może 

utracić swoją 

indywidualność, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- wskazuje czynniki 

sprzyjające socjalizacji i 

ją ograniczające  

 

- wymienia przyczyny 

konfliktu ról społecznych 

3. 

Porozumiewamy 

się 

- komunikacja 

werbalna i niewerbalna 

- nadawca i odbiorca 

- zasady skutecznej 

komunikacji 

- wyjaśnia, na czym 

polega komunikacja 

werbalna i 

niewerbalna 

- prowadzi rozmowę 

w sposób kulturalny 

- wskazuje sposoby 

- podaje zasady 

skutecznego 

porozumiewania się 

- wymienia 

podstawowe zasady 

publicznych wystąpień 

- przekazuje komunikat w 

sposób werbalny i 

niewerbalny 

- odczytuje w sposób 

prawidłowy gesty 

rozmówcy 

- określa reguły 

- wyjaśnia znaczenie 

mowy ciała w akcie 

komunikacji 

- uczestniczy w dyskusji 

lub debacie na wybrany 

temat 

- prezentuje publicznie 

przygotowane 

wystąpienie 

- tłumaczy, na czym 

polega debata 

oksfordzka 
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- mowa ciała 

- umiejętność 

publicznych wystąpień 

- prowadzenie dyskusji 

i debaty 

- praca zespołowa 

podejmowania 

decyzji w grupie 

 przemawiania  

w sytuacjach oficjalnych 

- podaje zalety pracy 

zespołowej 

 

4. Nie taki konflikt 

straszny 

- przyczyny 

powstawania 

konfliktów 

- najczęstsze sytuacje 

konfliktowe 

- sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów 

- skuteczne 

prowadzenie negocjacji 

- wyjaśnia terminy: 

konflikt, negocjacje, 

kompromis 

- podaje przykłady 

sytuacji 

konfliktowych w 

codziennym życiu 

 

- wymienia różne typy 

zachowań i postaw w 

sytuacjach 

konfliktowych 

- wskazuje sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów  

- tłumaczy, na czym 

polega konflikt pokoleń, 

na podstawie tekstu 

źródłowego 

- określa najczęstsze 

przyczyny konfliktów we 

współczesnym świecie 

- wskazuje problemy, z 

którymi najczęściej wiąże 

się konflikt pokoleń, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- podaje negatywne 

skutki różnych 

zachowań w sytuacjach 

konfliktowych 

 

- symuluje  prowadzenie 

mediacji pomiędzy 

zwaśnionymi stronami 

5. Grupy 

społeczne 

- zbiorowość a grupa 

społeczna 

- przyczyny 

powstawania grup 

społecznych 

- podział grup 

społecznych 

- hierarchia w grupie 

- wyjaśnia, czym jest 

zbiorowość, a czym – 

grupa społeczna 

- podaje nazwy grup 

społecznych, do 

których należy  

- wymienia funkcje 

rodziny 

- określa rolę kontaktów 

i więzi z innymi ludźmi 

w życiu człowieka 

- przedstawia podział 

grup społecznych 

 

- wymienia korzyści 

płynące z przynależności 

do różnych grup 

społecznych 

- dostrzega wpływ grupy 

na jednostkę 

- charakteryzuje 

współczesny model 

rodziny 

- omawia hierarchię 

grupy 

- przedstawia cechy, 

jakie powinien mieć 

przywódca grupy 

- tłumaczy, na czym 

polega wartość i rola 

rodziny oraz specyfika 

więzi rodzinnych 

- wyjaśnia terminy: 

rodzina niepełna, 

rodzina przybrana, 

rodzina zastępcza 



str. 121 
 

- rodzina jako 

podstawowa grupa 

społeczna 

- funkcje rodziny 

   

6. Życie szkoły - władze szkolne 

- statut szkoły 

- prawa i obowiązki 

ucznia 

- zadania samorządu 

uczniowskiego 

- wyjaśnia, czym jest 

statut szkoły 

- wymienia 

podstawowe prawa i 

obowiązki ucznia 

 

- omawia strukturę 

władz szkoły 

- podaje przykłady 

działań samorządu 

uczniowskiego  

 

- określa zadania 

poszczególnych organów 

władz szkoły 

- przedstawia historię 

swojej szkoły i biografię 

jej patrona 

- podaje sposoby 

aktywnego 

uczestniczenia w życiu 

szkoły 

 

- omawia wybrany 

problem swojej 

społeczności szkolnej i 

wskazuje sposoby jego 

rozwiązania 

7. Normy i zasady - formalne i 

nieformalne normy 

społeczne  

- funkcje norm 

społecznych 

- prawa obywatelskie 

- tolerancja i rodzaje 

nietolerancji 

- dyskryminacja osób i 

grup społecznych 

- rozpoznaje 

podstawowe zasady i 

normy współżycia 

społecznego 

- wymienia 

podstawowe prawa 

obywatelskie 

Polaków 

- omawia przyczyny 

dyskryminacji w 

szkole 

- wyjaśnia, dlaczego 

należy przestrzegać 

norm społecznych 

- tłumaczy, na czym 

polega tolerancja i 

nietolerancja 

- podaje przyczyny 

nietolerancji 

 

- podaje przykłady 

postępowania zgodne z 

określonymi normami 

- omawia skutki 

nieprzestrzegania norm 

społecznych 

- przedstawia prawa i 

wolności obywatelskie 

Polaków 

- określa, czym zajmuje 

się Rzecznik Praw 

Obywatelskich w Polsce 

- wyjaśnia termin: 

wolność słowa 

- rozpoznaje zagrożenia 

- uzasadnia, które 

normy społeczne 

uważa za najważniejsze 

- wymienia przykłady 

nietolerancji we 

współczesnym świecie 

 

- przedstawia sposoby 

zapobiegania 

dyskryminacji  

w szkole 
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związane z nietolerancją, 

na podstawie tekstu 

źródłowego 

Rozdział II: Naród i społeczeństwo 

1. Mój udział w 

życiu społecznym 

- społeczność 

- społeczność lokalna 

- tradycja lokalna 

- lokalne 

stowarzyszenia  

i organizacje 

- potrzeby człowieka i 

ich podział 

- hierarchia potrzeb 

 

- wyjaśnia terminy: 

społeczność, 

społeczność lokalna 

- tłumaczy, czym są 

potrzeby 

- wskazuje potrzeby 

niższego i wyższego 

rzędu 

 

- wymienia elementy 

składające się na 

tradycję lokalną 

swojego miejsca 

zamieszkania 

- podaje informacje na 

temat swojej najbliższej 

okolicy 

- wymienia różne 

sposoby realizacji tej 

samej potrzeby 

- wymienia korzyści 

płynące z życia w 

społeczności 

- podaje przykłady 

stowarzyszeń i organizacji 

lokalnych 

- charakteryzuje 

działalność lokalnego 

stowarzyszenia, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- przedstawia hierarchię 

potrzeb według A. 

Maslowa 

- określa zadania 

lokalnych stowarzyszeń 

i organizacji 

- omawia problemy 

występujące w 

społeczności lokalnej 

 

- inicjuje działania 

mające na celu 

rozwiązanie lokalnych 

problemów 

2. Razem 

stanowimy naród 

- naród 

- tożsamość narodowa 

- dziedzictwo 

narodowe 

- symbole narodowe i 

ich historia 

- kształtowanie się 

- wyjaśnia termin: 

naród 

- wymienia polskie 

symbole narodowe 

 

- wyjaśnia terminy: 

tożsamość narodowa, 

dziedzictwo narodowe 

- podaje daty polskich 

świąt narodowych 

- omawia czynniki 

sprzyjające 

kształtowaniu się 

narodów 

- podaje przykłady 

polskiego dziedzictwa 

narodowego 

- określa rolę symboli 

narodowych 

 

- przedstawia etapy 

powstawania narodu 

polskiego 

- wyjaśnia, dlaczego 

utrata niepodległości i 

okres zaborów 

wpłynęły na 

kształtowanie 

świadomości 

- wymienia zalety 

uczestnictwa w 

tworzeniu kultury 

narodowej  

- omawia dobre oraz złe 

strony 

wielonarodowości 
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narodu polskiego  

 

narodowej Polaków 

3. Od patriotyzmu 

do szowinizmu 

- ojczyzna 

- mała ojczyzna 

- patriotyzm 

- patriotyzm lokalny 

- nacjonalizm, 

szowinizm, rasizm, 

kosmopolityzm 

- stereotypy narodowe 

 

- wyjaśnia terminy: 

ojczyzna, patriotyzm 

- przedstawia 

obowiązki obywateli 

wobec ojczyzny 

 

- tłumaczy, na czym 

polega patriotyzm 

lokalny 

- wymienia rodzaje 

patriotyzmu, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- charakteryzuje różne 

postawy patriotyczne – 

nacjonalizm, szowinizm 

i kosmopolityzm 

- określa, czym jest 

stereotyp i wymienia 

jego cechy 

- wyjaśnia, czym był 

Holocaust 

- wskazuje różnice 

pomiędzy patriotyzmem 

a nacjonalizmem i 

szowinizmem 

 

- charakteryzuje 

współczesne formy 

patriotyzmu 

- omawia przyczyny 

Holocaustu 

- wyjaśnia znaczenie 

stereotypu w 

odniesieniu do narodów 

- podaje przykłady 

pozytywnych 

stereotypów 

narodowych 

4. Mniejszości 

narodowe 

- mniejszości narodowe 

i etniczne 

- prawa mniejszości 

narodowych i 

etnicznych 

- emigracja i imigracja 

- Polonia na świecie 

- wyjaśnia terminy: 

mniejszości 

narodowe, 

mniejszości etniczne 

- wymienia 

mniejszości 

narodowe i etniczne 

mieszkające w Polsce 

- podaje podstawowe 

prawa mniejszości 

narodowych i 

etnicznych w Polsce 

- uzasadnia konieczność 

poszanowania 

odrębności kulturowej 

mniejszości 

narodowych  

- omawia prawa 

mniejszości narodowych i 

etnicznych w Polsce 

- wskazuje na mapie 

państwo, w którym 

znajduje się największe 

skupisko Polonii 

- podaje czynniki 

wpływające na 

- wskazuje więzi łączące 

Polonię z państwem i 

narodem polskim 

- wymienia dziedziny 

aktywności Polonii 

- omawia pozytywne i 

negatywne skutki 

emigracji Polaków 

- ocenia stosunek 

Polaków do mniejszości 

narodowych 
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  - wskazuje największe 

skupiska Polonii na 

świecie 

kształtowanie poczucia 

odrębności kulturowej, 

na podstawie tekstu 

źródłowego 

5. Społeczeństwo i 

hierarchia 

społeczna 

- społeczeństwo 

- społeczeństwo 

informacyjne 

- globalna wioska 

- klasy i warstwy 

społeczne 

- awans społeczny i 

degradacja społeczna 

- wyjaśnia termin: 

społeczeństwo 

- wymienia klasy 

społeczne 

 

- wyjaśnia termin: 

globalna wioska 

- tłumaczy, czym jest 

społeczeństwo 

informacyjne 

- wskazuje różnice 

między życiem 

społeczeństwa 

pierwotnego i 

współczesnego 

- charakteryzuje klasę 

średnią 

- charakteryzuje klasy i 

warstwy społeczne 

- wymienia korzyści 

wynikające z obecności w 

społeczeństwie klasy 

średniej, na podstawie 

tekstu źródłowego 

- opisuje 

funkcjonowanie 

wybranego 

społeczeństwa 

pierwotnego 

- przedstawia dobre i 

złe strony 

przynależności do 

wybranej klasy 

społecznej 

 

- wyjaśnia, na czym 

polega awans społeczny 

i degradacja społeczna 

6. Polskie 

społeczeństwo 

- współczesne 

społeczeństwo polskie 

- podział klasowy 

polskiego 

społeczeństwa  

 

- wymienia klasy 

społeczne 

występujące w 

Polsce 

 

- charakteryzuje 

współczesne 

społeczeństwo polskie  

- przedstawia kwestie 

związane ze 

szkolnictwem wyższym 

w Polsce, na podstawie 

tekstu źródłowego 

- charakteryzuje 

problemy społeczne 

występujące w Polsce 

 

- omawia poziom 

wykształcenia 

społeczeństwa 

polskiego 

- przedstawia korzyści i 

zagrożenia, jakie niesie 

ze sobą powszechny 

dostęp do internetu  

- tłumaczy przyczyny 

małej liczebności 

polskiej klasy średniej 

Rozdział III: Państwo 

1. Po co ludziom 

państwo? 

- państwo  

- państwa federacyjne i 

- wyjaśnia termin: 

państwo 

- podaje nazwy trzech 

państw federacyjnych i 

- omawia cechy państwa 

- opisuje wewnętrzne i 

- wskazuje na mapie 

państwa federacyjne i 

- samodzielnie tworzy 

definicje państwa 
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unitarne 

- cechy państwa 

- funkcje państwa 

- obywatelstwo 

- narodowość 

- przyporządkowuje 

Polskę do 

właściwego rodzaju 

państwa 

- wymienia cechy 

państwa 

unitarnych 

- określa funkcje 

państwa 

- rozróżnia pojęcia 

obywatelstwo i 

narodowość 

zewnętrzne funkcje 

państwa  

- wyjaśnia termin: 

repatriacja 

unitarne 

- przedstawia sposoby 

uzyskania 

obywatelstwa 

polskiego 

 

federacyjnego i państwa 

unitarnego 

- ocenia relacje państwo 

– obywatel 

 

2. Ustroje 

polityczne 

- państwa 

demokratyczne, 

autorytarne i 

totalitarne 

- republika 

- monarchia 

- system prezydencki, 

parlamentarny i 

mieszany 

- charakteryzuje 

ustroje: 

demokratyczny, 

autorytarny i 

totalitarny 

- wskazuje różnice 

między monarchią a 

republiką 

 

- wymienia nazwy 

dwóch państw 

demokratycznych, 

autorytarnych i 

totalitarnych 

- podaje nazwy dwóch 

monarchii i republik 

- opisuje, na czym 

polegają mechanizmy 

wpajania społeczeństwu 

określonej ideologii, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- charakteryzuje rolę 

obywateli w państwie 

demokratycznym, 

autorytarnym i 

totalitarnym 

- wyjaśnia terminy: 

ideologia, gospodarka 

centralnie sterowana, 

kadencja 

 

- opisuje sposoby 

powstawania trzech 

typów ustrojów 

politycznych  

- wyjaśnia genezę 

różnych form rządów 

- wskazuje na mapie 

państwa 

demokratyczne, 

autorytarne i 

totalitarne 

- odszukuje na mapie 

monarchie i republiki 

- rozpoznaje 

przywódców 

najważniejszych państw 

współczesnych 

- wyjaśnia terminy: 

indoktrynacja, pucz, 

system prezydencki, 

parlamentarny i 

mieszany 

 

3. Demokracja - demokracja 

bezpośrednia i 

pośrednia 

- istota demokracji 

- termin: prawa 

człowieka 

- prawa i wolności 

- wyjaśnia istotę 

demokracji 

- wymienia prawa i 

wolności 

obywatelskie w 

państwie 

demokratycznym 

- odróżnia demokrację 

bezpośrednią od 

pośredniej 

- podaje przykłady 

zastosowania różnych 

form demokracji 

bezpośredniej i 

- wyjaśnia, w jaki sposób 

państwo demokratyczne 

dba o dobro obywateli 

- wymienia przykłady 

praw przysługujących 

obywatelom w krajach 

demokratycznych 

- tłumaczy, na czym 

polegają różne rodzaje 

demokracji 

- uzasadnia wyższość 

demokracji nad innymi 

ustrojami politycznymi 

 

- ocenia znaczenie 

kultury politycznej dla 

funkcjonowania 

państwa 

demokratycznego 
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obywatelskie w 

państwie 

demokratycznym 

 

- wyjaśnia terminy: 

radni, posłowie, 

referendum 

pośredniej 

- tłumaczy, czym jest 

kultura polityczna, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- uczestniczy w dyskusji 

na temat stosowania 

zasad demokratycznych 

w życiu codziennym 

- wyjaśnia terminy: 

inicjatywa obywatelska, 

plebiscyt, konsultacje 

społeczne 

- przyporządkowuje 

prawa obywateli do 

odpowiednich kategorii 

praw 

4. Zalety i wady 

demokracji 

- zalety i wady 

demokracji 

- demokracja 

większościowa i 

konstytucyjna 

- dobro państwa a 

dobro partii 

- wymienia zalety i 

wady ustroju 

demokratycznego 

 

- tłumaczy, na czym 

polega demokracja 

większościowa i 

demokracja 

konstytucyjna 

- wyjaśnia, na czym 

polegają działania dla 

dobra państwa 

 

- omawia zagrożenia, 

które wiążą się z 

demokracją 

większościową 

- przedstawia znaczenie 

współpracy i kompromisu 

dla funkcjonowania 

demokracji, na podstawie 

tekstu źródłowego 

- rozróżnia pojęcia 

dobro państwa i dobro 

partii 

- wymienia cechy 

charakteru i 

osobowości, którymi 

powinien się odznaczać 

dobry polityk 

 

- przedstawia swoją 

opinię na temat polskiej 

demokracji 

5. Społeczeństwo 

obywatelskie 

- obywatelstwo 

- inicjatywa 

obywatelska i 

społeczeństwo 

obywatelskie  

- wyjaśnia termin: 

obywatelstwo 

- wymienia prawa i 

obowiązki obywatela 

Polski 

- tłumaczy, na czym 

polega istota 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

- przedstawia formy 

- wymienia cechy, 

którymi powinny 

charakteryzować się 

osoby chcące brać 

aktywny udział w życiu 

społecznym, na 

- wyjaśnia terminy: 

„weto ludowe”, strajk 

pracowniczy, 

organizacja pożytku 

publicznego 

- wskazuje sposoby 

rozwiązań problemów 

lokalnych i 

ogólnokrajowych z 

wykorzystaniem różnych 

form inicjatywy 
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- formy społecznego 

protestu 

- obywatelskie 

nieposłuszeństwo 

- omawia cechy 

charakteryzujące 

dobrego obywatela 

 

udziału obywateli w 

życiu publicznym 

- rozróżnia formy 

społecznego protestu 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- uzasadnia konieczność 

udziału obywateli w życiu 

publicznym  

- uczestniczy w dyskusji 

dotyczącej wpływu 

obywateli na sprawy 

ważne dla całego 

państwa 

obywatelskiej 

- prowadzi dyskusję 

dotyczącą wpływu 

obywateli na sprawy 

ważne dla całego 

państwa 

6. Organizacje 

pozarządowe 

- organizacje 

pozarządowe  

- wolontariat 

- stowarzyszenia i 

fundacje 

 

- rozróżnia trzy 

sektory życia 

społecznego 

- wyjaśnia termin: 

wolontariat 

- wyjaśnia termin: 

organizacja 

pozarządowa 

- wskazuje różnice 

między działalnością 

fundacji i 

stowarzyszenia 

- omawia zadania 

organizacji 

pozarządowych  

 

- przedstawia zasady 

wolontariatu  

- tłumaczy, jaką rolę 

odgrywają w 

społeczeństwie 

organizacje non profit, na 

podstawie tekstu 

źródłowego 

- podaje przykłady 

organizacji non profit 

działających w 

najbliższej okolicy 

- wskazuje korzyści 

wynikające z pracy 

wolontariuszy dla 

obywatela i 

społeczeństwa 

 

7. Patologie w 

państwie 

demokratycznym 

- demagogia  

- populizm 

- przykłady patologii 

władzy: korupcja, 

biurokratyzacja, 

centralizacja 

- wymienia patologie 

władzy 

- wskazuje przykłady 

nadmiernej 

biurokratyzacji 

- wyjaśnia terminy: 

demagogia, populizm 

- tłumaczy, na czym 

polegają: korupcja, 

biurokratyzacja, 

centralizacja 

 

- rozpoznaje wystąpienie 

o charakterze 

populistycznym  

- wymienia skutki korupcji 

 

- uczestniczy w dyskusji 

lub debacie na temat 

sposobów zwalczania 

patologii władzy 

 

- prowadzi dyskusję lub 

debatę na temat 

sposobów zwalczania 

patologii władzy 

- opracowuje szkolną 

kampanię walki z 

korupcją 

Rozdział IV: Mój udział w życiu gospodarczym 
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1. Po co ludziom 

pieniądze? 

- historia pieniądza 

- karty płatnicze 

- konto bankowe 

- funkcje pieniądza 

- wymienia funkcje 

pieniądza 

- wyjaśnia, jak należy 

posługiwać się kartą 

płatniczą 

 

- przedstawia historię 

pieniądza 

- omawia funkcje 

pieniądza 

- uczestniczy w dyskusji 

na temat przyszłości 

pieniądza 

- przedstawia pozytywne 

strony posiadania karty 

płatniczej 

- wymienia pozytywne i 

negatywne skutki 

nieograniczonego 

dostępu do pieniędzy 

- tłumaczy ideę 

wprowadzania wspólnej 

europejskiej waluty – 

euro 

2. ABC gospodarki - gospodarka i jej działy 

- gospodarka centralnie 

planowana 

- gospodarka 

wolnorynkowa 

- popyt i podaż 

- równowaga rynkowa 

- konkurencja i 

monopol 

- wyjaśnia, czym jest 

gospodarka 

- wyjaśnia terminy: 

konkurencja, 

monopol 

- charakteryzuje 

poszczególne działy 

gospodarki 

- wyjaśnia terminy: 

popyt, podaż  

- wskazuje różnice 

pomiędzy gospodarką 

centralnie planowaną i 

gospodarką 

wolnorynkową 

- tłumaczy, na czym 

polega monopol i 

konkurencja 

- charakteryzuje polską 

gospodarkę 

- określa zależność 

między popytem i 

podażą 

 

- wyjaśnia, czym jest 

koniunktura 

gospodarcza 

3. Ekonomia w 

moim domu 

- gospodarstwo 

domowe 

- źródła dochodów 

gospodarstw 

domowych 

- budżet domowy 

- wydatki stałe i 

zmienne 

- wyjaśnia, czym jest 

gospodarstwo 

domowe 

- przedstawia różne 

źródła dochodów w 

gospodarstwach 

domowych 

- planuje swoje 

wydatki 

- wyjaśnia, kim jest 

- wymienia rodzaje 

gospodarstw 

domowych 

- podaje sposoby 

zgłaszania reklamacji 

- wskazuje instytucje 

zajmujące się ochroną 

praw konsumenta 

- planuje budżet domowy 

- wyjaśnia, czym są 

wydatki stałe i zmienne 

- podaje, na co należy 

zwrócić uwagę przy 

dokonywaniu zakupu 

towaru 

- omawia prawa 

konsumenta i obowiązki 

- określa liczebność i 

rodzaje współczesnych 

polskich gospodarstw 

domowych 

 

- wymienia zadania 

rzecznika konsumentów 

- tłumaczy, czym 

zajmuje się Urząd 

Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów 
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- konsument 

- prawa konsumenta 

- obowiązki sprzedawcy 

- umowa kupna-

sprzedaży 

- gwarancja towaru 

- reklamacja 

- dochodzenie praw 

konsumenta 

konsument 

- wymienia 

podstawowe prawa 

konsumenta 

- tłumaczy, czym jest 

gwarancja towaru 

 

sprzedawcy 

- prawidłowo wypełnia 

formularz reklamacyjny 

 

4. Podatki i budżet 

państwa 

- idea podatków 

- rodzaje podatków w 

Polsce 

- budżet państwa 

 

 

- wyjaśnia termin: 

podatek 

- uzasadnia potrzebę 

płacenia podatków 

- wyjaśnia, czym jest 

budżet państwa 

 

- wymienia rodzaje 

podatków w Polsce 

- podaje wysokość 

stawek podatkowych 

obowiązujących w 

Polsce 

- wskazuje źródła 

dochodów i wydatków 

państwa 

- charakteryzuje rodzaje 

podatków w Polsce 

- tłumaczy, na czym 

polega zjawisko „szarej 

strefy” 

- wyjaśnia terminy: 

deficyt budżetowy, NIP, 

PIT, CIT, VAT 

- oblicza wysokość 

podatku dochodowego 

płaconego przez 

obywatela 

- opisuje sposoby 

pokrywania deficytu 

budżetowego 

- ocenia skalę 

podatkową 

obowiązującą w Polsce 

na tle innych państw 

- przedstawia własne 

propozycje inicjatyw, 

które można by 

finansować z dochodów 

państwa 

5. System 

bankowy 

- system pieniężny 

- rodzaje banków i ich 

specyfika 

- wyjaśnia terminy: 

waluta, konto 

bankowe, lokata, 

kredyt 

- wyjaśnia terminy: 

emisja, NBP, Rada 

Polityki Pieniężnej 

- omawia prawo popytu 

- wskazuje szanse i 

zagrożenia wynikające z 

korzystania z 

różnorodnych usług 

- wymienia zadania 

Narodowego Banku 

Polskiego i Rady 

Polityki Pieniężnej  

- wyjaśnia, co wpływa na 

tworzenie systemu 

pieniężnego w danym 

państwie 
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- usługi bankowe 

- reklama usług 

bankowych 

- określa istotę 

działalności banków 

i podaży 

 

bankowych 

 

- określa czynniki 

kształtujące prawo 

popytu i podaży 

- omawia rolę reklamy 

w sektorze bankowym 

- porównuje i ocenia 

jakość usług bankowych 

- prezentuje ofertę 

wybranych banków 

internetowych 

6. Giełda 

papierów 

wartościowych 

- giełda i jej rodzaje 

- rodzaje papierów 

wartościowych 

- specyfika gry na 

giełdzie 

- wyjaśnia terminy: 

giełda, makler, akcja, 

obligacja 

 

- wyjaśnia terminy: 

indeks giełdowy, hossa, 

bessa 

- wskazuje różnice 

między akcjami a 

obligacjami 

- wymienia nazwy miast, 

w których znajdują się 

największe współczesne 

giełdy papierów 

wartościowych 

 

- opisuje, na czym 

polega praca maklera i 

gra na giełdzie 

- ocenia ryzyko 

związane z grą na 

giełdzie 

 

- odszukuje w internecie 

informacje o wynikach 

indeksów giełdowych 

- przedstawia zasady 

funkcjonowania 

funduszy inwestycyjnych 

7. Ożywienie 

gospodarcze i 

kryzys 

- warunki rozwoju 

gospodarczego 

państwa 

- przyczyny kryzysu 

gospodarczego  

- wpływ władz 

państwowych na 

rozwój gospodarczy 

- produkt krajowy 

brutto i inne wskaźniki 

gospodarki: produkt 

narodowy brutto, 

produkt krajowy brutto 

na osobę 

- wyjaśnia terminy: 

koniunktura, recesja, 

inflacja 

- wymienia skutki 

ożywienia i kryzysu 

gospodarczego dla 

obywateli 

 

- wyjaśnia terminy: 

produkt krajowy brutto, 

produkt krajowy brutto 

na osobę 

- tłumaczy, za pomocą 

jakich wskaźników 

można ocenić stan 

gospodarki 

- określa czynniki 

wpływające na ożywienie 

i kryzys gospodarczy w 

państwie 

- wymienia skutki 

ożywienia i kryzysu 

gospodarczego dla 

państwa i 

przedsiębiorców 

- wskazuje szanse i 

zagrożenia wynikające z 

ingerencji władz 

państwowych w 

gospodarkę danego kraju 

- odszukuje w 

rocznikach 

statystycznych i 

internecie informacje o 

wartości wskaźników 

stanu gospodarki w 

Polsce 

- opisuje mechanizm 

powstawania inflacji 

 

- ocenia aktualny stan 

polskiej gospodarki 

- porównuje obecny stan 

polskiej gospodarki z 

sytuacją gospodarczą w 

innych krajach Unii 

Europejskiej 

- porównuje wskaźniki 

poziomu polskiej 

gospodarki ze 

wskaźnikami stanu 

gospodarki innych 

państw 
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Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum  

klasa 3 

Wymagania na poszczególne oceny 

Nauczyciel Grzegorz Smołka 

Temat lekcji 

Zagadnienia 

Wymagania na poszczególne oceny 

 dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego 

1. Konstytucja - ustawa zasadnicza 

- zasady ustrojowe III 

RP 

- prawa i obowiązki 

obywatela Polski 

- wyjaśnia terminy: 

konstytucja, 

suwerenność narodu 

- omawia różnicę 

między prawami a 

obowiązkami 

konstytucyjnymi 

- wymienia 

podstawowe prawa 

obywatelskie Polaków 

- określa obowiązki 

obywatelskie Polaków 

- wyjaśnia terminy: 

preambuła, trójpodział 

władzy, państwo 

prawa, decentralizacja 

władzy 

- odszukuje w 

Konstytucji III RP 

rozdziały, w których 

zawarte są 

podstawowe zasady 

ustroju oraz wolności, 

prawa i obowiązki 

obywateli 

- na podstawie tekstu 

źródłowego podaje 

prawa dzieci zapisane 

w Konstytucji III RP 

- wyjaśnia znaczenie 

naczelnych zasad 

konstytucyjnych dla 

określenia ustroju 

państwa 

- omawia znaczenie 

praw i obowiązków 

wynikających z 

Konstytucji III RP 

- wymienia przykłady 

sytuacji, w których 

doszło do naruszenia 

praw obywateli 

- klasyfikuje prawa 

(osobiste, polityczne, 

ekonomiczne, socjalne 

i kulturalne) i podaje 

- uzasadnia znaczenie 

nadrzędności 

konstytucji nad 

innymi  

aktami prawnymi 

- interpretuje 

wybrane fragmenty  

Konstytucji III RP 

- ocenia jakość 

Konstytucji i prawa 

stanowionego w Polsce 

- porównuje 

Konstytucję III RP z 

rozwiązaniami 

ustrojowymi  

innych państw 
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przykłady 

2. Sejm i senat - uprawnienia 

polskiego parlamentu 

- funkcjonowanie 

polskiego parlamentu 

- przebieg procesu 

ustawodawczego 

- wyjaśnia termin: 

immunitet 

- opisuje rolę 

parlamentu w 

koncepcji trójpodziału 

władzy 

- określa funkcje 

sejmu i senatu 

- wymienia warunki, 

które musi spełnić 

kandydat na posła lub 

senatora 

- wyjaśnia terminy: 

próg wyborczy, 

Zgromadzenie 

Narodowe, inicjatywa 

ustawodawcza, 

ordynacja wyborcza, 

wotum  

zaufania, wotum  

nieufności 

- omawia 

funkcjonowanie 

polskiego  

parlamentu 

- przedstawia kwestie 

związane z zasadami 

wyborczymi 

- tłumaczy, na czym 

polega proces 

ustawodawczy 

- wylicza uprawnienia 

sejmu i senatu  

w Polsce 

- charakteryzuje 

poszczególne etapy 

procesu 

ustawodawczego 

- wymienia podmioty, 

którym przysługuje 

inicjatywa 

ustawodawcza 

- opisuje, na czym 

polega praca 

parlamentarzysty 

- odszukuje w 

źródłach dodatkowe  

informacje na temat 

regulaminu pracy  

sejmu i senatu 

- interpretuje wybrane 

fragmenty Konstytucji 

III RP 

- przedstawia genezę 

polskiego 

parlamentaryzmu 

- ocenia pracę 

wybranego 

parlamentarzysty 

- określa rolę 

Prezydenta RP i 

Trybunału 

Konstytucyjnego  

w procesie 

ustawodawczym 

- aktywnie 

uczestniczy w 

symulacji procesu 

ustawodawczego 

- wymienia i rozróżnia 

funkcje sejmu i 

senatu 

- ocenia jakość prawa 

stanowionego przez 

polski sejm i senat 

- opisuje na podstawie 

ilustracji lub schematu 

salę posiedzeń sejmu 

- w czasie symulacji 

procesu 

ustawodawczego 

występuje  

z inicjatywą 

ustawodawczą i 

umiejętnie ją 

argumentuje 

- orientuje się w 

bieżących 

wydarzeniach 

związanych z 

funkcjonowaniem 

parlamentu 
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3. Rząd i prezydent - organy władzy  

wykonawczej 

- funkcje i 

uprawnienia Rady 

Ministrów 

- rola i kompetencje 

Prezydenta RP 

- sposoby 

powoływania i 

odwoływania Rady 

Ministrów 

- opisuje rolę władzy 

wykonawczej w 

koncepcji trójpodziału 

władzy 

- podaje imię i 

nazwisko obecnego 

Prezydenta RP oraz 

aktualnego Prezesa 

Rady Ministrów 

- wymienia 

podstawowe 

kompetencje 

Prezydenta RP i Rady 

Ministrów 

- przedstawia 

procedury wyboru 

Prezydenta RP i Rady 

Ministrów 

- wyjaśnia terminy: 

dymisja, Rada 

Gabinetowa, 

kontrasygnata, 

ratyfikacja 

- wymienia imiona  

i nazwiska wszystkich 

prezydentów Polski  

po 1989 r. 

- interpretuje wybrane 

fragmenty Konstytucji 

III RP 

- opisuje procedury 

odwołania 

Prezydenta RP i Rady 

Ministrów 

- porównuje 

kompetencje 

Prezydenta RP z 

uprawnieniami 

prezesa Rady 

Ministrów 

- ocenia pracę 

obecnego Prezydenta 

RP oraz aktualnych 

członków Rady  

Ministrów 

- wyjaśnia zasadność 

tworzenia tzw. 

„gabinetów cieni” 

- prawidłowo 

interpretuje skutki 

finansowe realizacji 

różnych przedsięwzięć 

władzy wykonawczej 

4. Władza  

sądownicza 

- rola i specyfika 

władzy sądowniczej 

- rodzaje sądów i 

trybunałów w Polsce 

- struktura sądów  

w Polsce 

- rola sędziego, 

prokuratury i policji 

- wyjaśnia termin: 

prawo 

- charakteryzuje 

specyfikę władzy 

sądowniczej w 

koncepcji trójpodziału 

władzy 

- opisuje rolę sędziego 

w sprawowaniu 

władzy sądowniczej 

- uzasadnia 

konieczność 

niezawisłości władzy 

- wyjaśnia terminy: 

adwokat, radca 

prawny 

- wymienia rodzaje 

sądów i trybunałów  

w Polsce 

- tłumaczy, na czym 

polega zasada 

niezawisłości sędziów 

- rozróżnia specyfikę 

pracy prokuratury  

i policji 

- na podstawie tekstu 

- wymienia 

kompetencje 

poszczególnych 

organów władzy 

sądowniczej w Polsce 

- wyjaśnia, na czym 

polega zasada 

instancyjności sądów 

- ocenia działalność 

sądów, prokuratury  

i policji w Polsce 

- podaje nazwy 

instytucji, do których 

można się zwrócić  

w przypadku bycia 

świadkiem naruszenia 

prawa 

- wyjaśnia rolę 

międzynarodowych 

organów sądowniczych 

- identyfikuje i objaśnia 

problemy polskiego 

wymiaru 

sprawiedliwości 

- uzasadnia 

konieczność 

niezależności władzy 

sądowniczej od innych 

władz 
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sądowniczej źródłowego określa 

wpływ władzy 

sądowniczej na życie 

obywateli oraz jej rolę 

we współczesnym 

państwie 

demokratycznym 

5. Idziemy  

na wybory 

- legitymizacja  

władzy 

- ordynacja wyborcza 

- rodzaje ordynacji 

wyborczej 

- zasady 

demokratycznych 

wyborów 

- rodzaje prawa 

wyborczego 

- procedury wyborcze 

do parlamentu 

- podaje nazwy 

organów władzy, do 

których 

społeczeństwo 

wybiera swoich 

przedstawicieli 

- wymienia zasady 

demokratycznych  

wyborów 

- wyjaśnia terminy: 

legitymizacja władzy, 

ordynacja wyborcza 

- opisuje zasady  

demokratycznych  

wyborów 

- rozróżnia czynne  

i bierne prawo  

wyborcze 

- omawia znaczenie 

udziału obywateli  

w wyborach 

- uzasadnia 

konieczność 

obowiązywania zasad 

demokratycznych 

wyborów 

- opisuje procedury 

wyborcze do 

parlamentu 

- odszukuje informacje 

o wynikach wyborów  

i zasadach ich  

przeprowadzania 

- ocenia zasadność 

istnienia przymusu 

wyborczego 

- wskazuje korzyści i 

zagrożenia 

wynikające z częstego 

przeprowadzania  

referendów 

- wymienia zalety 

oraz wady 

proporcjonalnego i 

większościowego 

systemu liczenia 

głosów 

- odszukuje informacje 

o wynikach wyborów  

w innych państwach 

- ocenia i porównuje 

polityczne kampanie 

wyborcze  

6. Partie polityczne - partie polityczne 

- funkcje partii 

politycznych 

- systemy partyjne 

- typy partii 

- wyjaśnia termin: 

partia polityczna 

- podaje nazwy partii 

politycznych 

istniejących w Polsce 

- omawia funkcje  

partii politycznych 

- określa typy 

systemów partyjnych 

- wymienia nazwy 

krajów, w których 

- określa rolę partii 

politycznych we 

współczesnym świecie 

- opisuje procedury 

zakładania partii  

i podstawy jej  

- wskazuje zalety  

i wady 

poszczególnych 

typów systemów 

partyjnych 

- charakteryzuje 

polską scenę 

- uzasadnia, jaki model 

finansowania partii 

politycznych jest 

najkorzystniejszy 

- ocenia jakość 

proponowanych przez 

partie polityczne haseł  
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politycznych 

- polska scena  

polityczna 

obowiązują 

poszczególne systemy 

partyjne 

- charakteryzuje typy 

partii politycznych 

- na podstawie tekstu 

źródłowego wskazuje 

cechy ideologii  

konserwatywnej 

działania 

- na podstawie tekstu 

źródłowego omawia 

tezę o częstej 

niejednoznaczności 

podziału na lewicę i 

prawicę  

w Polsce 

polityczną 

- odszukuje 

informacje o 

programach  

partii politycznych 

istniejących w Polsce 

programowych 

7. Mass media  

i opinia publiczna 

- opinia publiczna 

- mass media i ich 

funkcje 

- termin „czwarta 

władza” 

- cenzura 

- wyjaśnia terminy: 

opinia publiczna, mass 

media, cenzura 

- wymienia funkcje 

mass mediów 

- wyjaśnia termin 

„czwarta władza” 

- opisuje funkcje mass 

mediów 

- wymienia nazwy 

ośrodków badania 

opinii publicznej 

- rozróżnia i 

charakteryzuje rodzaje 

cenzury 

- korzysta z różnych 

źródeł informacji 

- podaje sposoby 

przeprowadzania 

badań opinii 

publicznej 

- wyjaśnia wpływ 

mass mediów oraz 

opinii publicznej na 

działalność władz  

i zachowania  

społeczne 

- dostrzega wady i 

zalety różnych metod 

badania opinii 

publicznej 

- rozumie i wyjaśnia 

problem 

manipulowania 

społeczeństwem  

za pomocą wyników 

badań oraz 

odpowiednio 

formułowanych 

informacji 

8. Służba publiczna - administracja  

publiczna 

- służba cywilna 

- prawa i obowiązki 

obywatela 

- wskazuje obowiązki 

urzędników służby 

cywilnej 

- wymienia prawa 

przysługujące 

obywatelom 

korzystającym  

- omawia strukturę 

administracji  

publicznej 

- na podstawie tekstu 

źródłowego określa 

najważniejsze zasady 

moralne i etyczne 

- uzasadnia znaczenie 

apolityczności 

urzędników służby 

cywilnej 

- bierze udział w 

dyskusji na temat 

funkcjonowania 

- wskazuje różnice 

między pracownikami 

służby cywilnej  

a urzędnikami 

mianowanymi służby 

cywilnej 

- lokalizuje urzędy na 

terenie swojej gminy, 

powiatu i 

województwa oraz 

określa ich zakres 

zadań 
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- prawa i obowiązki 

urzędnika 

z usług urzędów  

publicznych 

obowiązujące 

urzędników służby 

cywilnej 

idealnego urzędu oraz 

cech idealnego 

urzędnika 

Rozdział II: Samorządna Rzeczpospolita 

1. Władza centralna 

a samorząd  

terytorialny 

- idea samorządności 

- rodzaje 

samorządów 

- podział 

administracyjny 

Polski 

- zadania samorządu 

terytorialnego 

- nadzór nad 

samorządem 

terytorialnym 

- przedstawia ideę 

samorządności 

- tłumaczy, na czym 

polega zasada 

pomocniczości 

- wyjaśnia termin: 

decentralizacja władzy 

- opisuje założenia 

reformy samorządu 

terytorialnego  

z 1999 r. 

- wyjaśnia terminy: 

prawo lokalne, 

subwencja, 

Regionalna Izba 

Obrachunkowa 

- wymienia rodzaje 

samorządów w Polsce 

- rozróżnia zadania 

własne samorządu od 

zadań zleconych 

- omawia, kto i w jaki 

sposób nadzoruje 

samorząd terytorialny 

- uzasadnia 

konieczność 

sprawowania nadzoru 

nad samorządem 

terytorialnym 

- określa, jaką rolę 

odgrywają 

Samorządowe Kolegia  

Odwoławcze 

- przedstawia genezę 

samorządności  

w Polsce i na świecie 

- omawia przykłady 

realizacji zasady  

pomocniczości w UE 

2. Samorząd gminny - rodzaje gmin 

- władze gminne i ich 

uprawnienia 

- zadania i budżet 

gminy 

- rola obywatela  

w życiu gminy 

- wymienia typy gmin 

- charakteryzuje 

specyfikę 

poszczególnych typów 

gmin 

- wyjaśnia, w jaki 

sposób obywatele 

mogą wpływać na 

decyzje władz gminy 

- omawia różnice 

między uprawnieniami 

władzy wykonawczej a 

kompetencjami 

władzy 

uchwałodawczej w 

gminie 

- określa zadania 

władz gminnych 

- podaje przykłady 

spraw urzędowych, 

które można załatwić 

- opisuje sposób  

wyboru kandydatów 

do władz gminnych 

- wskazuje miejsce 

urzędowania władz 

gminy, na której 

terenie mieszka 

- wymienia imiona  

i nazwiska osób 

pełniących 

najważniejsze funkcje 

w gminie (wójta, 

- przedstawia własne 

propozycje inicjatyw, 

które można by 

finansować z 

dochodów gminnych 

- podaje przykładowe 

rozwiązania 

problemów 

zaistniałych  

w gminie 

- ocenia pracę władz 

- inicjuje działania, 

które wpłynęłyby na 

podniesienie jakości 

życia mieszkańców  

w jego gminie 

- wskazuje sposoby 

pozyskiwania funduszy 

unijnych na realizację 

gminnych 

przedsięwzięć 
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na poziomie gminy 

- wskazuje źródła 

gminnych dochodów  

i wydatków 

burmistrza lub 

prezydenta, 

przewodniczącego 

rady gminy bądź 

przewodniczącego 

rady miasta) 

swojej gminy 

3. Samorząd  

powiatowy 

- rodzaje powiatów 

- władze powiatowe  

i ich uprawnienia 

- zadania i budżet 

powiatu 

- wymienia typy  

powiatów  

- charakteryzuje 

specyfikę 

poszczególnych typów 

powiatów 

- omawia różnice 

między uprawnieniami 

władzy wykonawczej a 

kompetencjami 

władzy 

uchwałodawczej w 

powiecie 

- określa zadania 

władz powiatowych 

- podaje przykłady 

spraw urzędowych, 

które można załatwić 

na poziomie powiatu 

- wskazuje źródła 

powiatowych 

dochodów i wydatków 

- na podstawie tekstu 

źródłowego 

przedstawia 

propozycje zmian, 

które warto byłoby 

wprowadzić w 

funkcjonowaniu 

- opisuje sposób 

wyboru kandydatów 

do władz 

powiatowych 

- wskazuje miejsce 

urzędowania władz 

powiatu, na którego 

terenie mieszka 

- wymienia imiona  

i nazwiska osób 

pełniących 

najważniejsze funkcje 

w powiecie (starosty, 

przewodniczącego 

rady powiatu) 

- przedstawia własne 

propozycje inicjatyw, 

które można by 

finansować z 

dochodów 

powiatowych 

- podaje przykładowe 

rozwiązania 

problemów 

zaistniałych  

w powiecie 

- ocenia pracę władz 

swojego powiatu 

- inicjuje działania, 

które wpłynęłyby na 

podniesienie jakości 

życia mieszkańców  

w jego powiecie 

- wskazuje sposoby 

pozyskiwania funduszy 

unijnych na realizację 

przedsięwzięć 

powiatowych 
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powiatów 

4. Samorząd  

wojewódzki 

- cechy województwa 

- władze 

wojewódzkie i ich 

uprawnienia 

- zadania samorządu 

wojewódzkiego 

- budżet  

województwa 

- przedstawiciel rządu 

w województwie 

- wyjaśnia, jaka jest 

rola wojewody 

- podaje przykłady 

spraw urzędowych, 

które można załatwić 

na poziomie  

województwa 

- wymienia różnice 

między uprawnieniami 

władzy wykonawczej a 

kompetencjami 

władzy 

uchwałodawczej w 

województwie 

- określa zadania 

samorządu 

wojewódzkiego 

- wskazuje źródła 

wojewódzkich 

dochodów i wydatków 

- na podstawie tekstu 

źródłowego 

przedstawia główne 

problemy dotyczące 

współpracy między 

różnymi organami 

władzy samorządu 

wojewódzkiego 

- opisuje sposób 

wyboru kandydatów 

do władz 

wojewódzkich 

- wskazuje miejsce 

urzędowania władz 

województwa, na 

którego terenie 

mieszka 

- wymienia imiona  

i nazwiska osób 

pełniących 

najważniejsze funkcje 

w województwie 

(wojewody,  

marszałka 

wojewódzkiego) 

- omawia zmiany  

w podziale 

administracyjnym 

Polski, które zaszły  

od 1950 r. 

- przedstawia własne 

propozycje inicjatyw, 

które można by 

finansować z 

dochodów 

wojewódzkich 

- podaje przykładowe 

rozwiązania 

problemów 

zaistniałych  

w województwie 

- ocenia pracę władz 

swojego  

województwa 

- rozpoznaje herb 

swojej gminy, powiatu 

oraz województwa i 

wyjaśnia ich symbolikę 

5. Jak załatwić 

sprawę w urzędzie? 

- urzędy publiczne  

i ich funkcjonowanie 

- proces 

informatyzacji 

urzędów 

- Biuletyn Informacji 

- wypełnia wybrane 

formularze urzędowe, 

np. wniosek o 

wydanie dowodu 

osobistego 

- pobiera z internetu 

wybrane druki  

- wyjaśnia termin: 

Biuletyn Informacji 

Publicznej 

- odszukuje w różnych 

źródłach informacje na 

temat działalności 

- wskazuje lokalizację 

najważniejszych 

urzędów w miejscu 

swojego zamieszkania 

- wymienia rodzaje 

usług świadczonych 

przez urzędy za  

- podaje własne 

propozycje zmian  

w funkcjonowaniu 

urzędów 

- wyjaśnia 

konieczność 

informatyzacji 

- wyjaśnia pojęcie  

biurokracji i podaje jej 

cechy pozytywne 

(idealne) oraz 

negatywne 

- proponuje zmiany na 

stronie internetowej 
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Publicznej 

- elektroniczny  

podpis 

urzędowe wskazanych urzędów 

- tłumaczy, do czego 

służą karty opisu  

usługi 

pośrednictwem  

internetu 

administracji  

publicznej 

- podaje szanse  

i zagrożenia 

wynikające z 

informatyzacji 

urzędów 

urzędu w swojej 

miejscowości lub 

tworzy własną stronę 

WWW 

Rozdział III: Polska i świat 

1. Polska polityka 

zagraniczna 

- racja stanu 

- polityka zagraniczna 

- współpraca 

międzynarodowa 

- podmioty polityki 

zagranicznej 

- służba 

dyplomatyczna i 

konsularna 

- wyjaśnia termin: 

polityka zagraniczna 

- wymienia podmioty 

uprawnione w Polsce 

do prowadzenia 

polityki zagranicznej 

- wskazuje główne 

kierunki polskiej 

polityki zagranicznej 

- wyjaśnia terminy: 

racja stanu, służba 

dyplomatyczna i 

konsularna 

- przedstawia kierunki 

polskiej polityki  

zagranicznej 

- na podstawie tekstu 

źródłowego omawia 

tezę o wpływie 

techniki na politykę 

międzynarodową 

- charakteryzuje różne 

sposoby działania  

w polityce  

zagranicznej 

- na podstawie mapy 

przedstawia kierunki 

polskiej polityki  

zagranicznej w 

Europie i na świecie 

- ocenia bieżącą 

politykę zagraniczną  

Polski 

- wymienia zadania 

polskiej dyplomacji 

- uzasadnia 

konieczność 

współpracy  

międzynarodowej 

- ocenia znaczenie  

takich elementów 

polskiej polityki 

zagranicznej, jak: 

wejście  

w struktury NATO, UE, 

Rady Europy czy 

uczestnictwo w 

konfliktach zbrojnych w 

Iraku i Afganistanie 

2. Integracja  

europejska 

- geneza integracji 

europejskiej 

- trzy filary Unii  

Europejskiej 

- funkcjonowanie  

i organy Unii  

Europejskiej 

- przedstawia 

najważniejsze etapy 

integracji europejskiej 

- wymienia nazwy 

organów Unii 

Europejskiej 

- wyjaśnia znaczenie 

Traktatu z Lizbony dla 

procesu integracji  

europejskiej 

- wskazuje na mapie 

państwa członkowskie 

Unii Europejskiej 

- przedstawia 

przyczyny integracji 

europejskiej 

- omawia szczegółowo 

etapy integracji  

europejskiej 

- charakteryzuje 

- wskazuje korzyści  

i zagrożenia 

wynikające z 

integracji Polski z 

Unią Europejską 

- uczestniczy w 

dyskusji na temat 

dalszego pogłębiania i 

- poszukuje informacji 

na temat programów 

unijnych oraz budżetu 

UE 

- ocenia różnorodne 

aspekty 

funkcjonowania UE: 

finansowy, polityczny, 
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- przebieg integracji 

europejskiej 

- miejsce Polski  

w Unii Europejskiej 

- fundusze unijne 

organy Unii 

Europejskiej 

poszerzania integracji 

Unii Europejskiej oraz 

wprowadzenia euro 

w Polsce 

społeczny, kulturowy 

itp. 

3. Polska  

w organizacjach 

międzynarodowych 

- organizacje 

międzynarodowe 

- rodzaje organizacji 

międzynarodowych 

- charakterystyka 

wybranych 

organizacji 

międzynarodowych 

- miejsce Polski  

w organizacjach 

międzynarodowych 

- wyjaśnia termin: 

organizacja między-

narodowa 

- rozwija skrótowce: 

ONZ, NATO, ZSRR 

- rozwija skrótowiec: 

OBWE 

- określa zasadnicze 

cele wybranych 

organizacji 

międzynarodowych, 

do których należy 

Polska 

- wymienia typy 

organizacji 

międzynarodowych 

- wskazuje na mapie 

zasięg wybranych  

organizacji 

międzynarodowych 

- ocenia 

zaangażowanie Polski 

w funkcjonowanie 

organizacji 

międzynarodowych 

(np. NATO) 

- odszukuje 

informacje na temat 

wybranych organizacji 

międzynarodowych 

- porównuje 

skuteczność działania 

poszczególnych 

organizacji 

międzynarodowych 

- zna aktualnych 

liderów poszczególnych 

organizacji 

międzynarodowych 

4. Organizacja  

Narodów  

Zjednoczonych 

- geneza ONZ 

- struktura i cele ONZ 

- misje pokojowe 

- organizacje 

wyspecjalizowane 

ONZ 

- podaje nazwy 

najważniejszych 

organów ONZ 

- wymienia 

najważniejsze 

organizacje 

wyspecjalizowane 

ONZ 

- omawia przyczyny 

utworzenia ONZ 

- określa założenia  

i cele ONZ 

- charakteryzuje 

działalność UNESCO  

i UNICEF 

- przedstawia genezę 

ONZ 

- charakteryzuje  

poszczególne organy 

ONZ 

- lokalizuje na mapie 

miejsca misji 

pokojowych ONZ 

- ocenia skuteczność 

działań 

podejmowanych 

przez ONZ 

- uczestniczy w 

dyskusji na temat 

przyszłości i reformy 

ONZ 

- wyjaśnia mechanizmy 

funkcjonowania ONZ 

(wybór przedstawicieli, 

sposób nabywania  

i utraty członkostwa, 

podejmowanie decyzji 

w ZO i RB) 

- ocenia wkład Polski  

w funkcjonowanie ONZ 

5. Konflikty  - konflikty na świecie - wyjaśnia terminy: - charakteryzuje 

aktualne konflikty i 

- charakteryzuje różne - ocenia działalność 

terrorystyczną, 

- wskazuje miejsca 

potencjalnych 
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międzynarodowe i ich przyczyny 

- migracje ludności 

- główne formy  

migracji 

- terroryzm 

migracja, terroryzm 

- wymienia 

potencjalne skutki 

konfliktów zbrojnych i 

działań 

terrorystycznych 

wskazuje na mapie 

miejsca, w których do 

nich  

doszło 

- opisuje różnorodne 

formy działań 

terrorystycznych 

formy migracji 

- tłumaczy, na czym 

polega uchodźstwo 

- opisuje wybrane 

zamachy 

terrorystyczne w XXI 

w. 

uwzględniając zasady 

moralne, prawo oraz 

skuteczność działania 

- odszukuje 

informacje na temat 

najważniejszych 

konfliktów zbrojnych 

na świecie 

konfliktów w 

przyszłości  

i uzasadnia swój wybór 

- proponuje działania 

lokalne, państwowe  

i międzynarodowe 

zmierzające do 

rozwiązania 

problemów  

migracyjnych 

6. Problemy 

współczesnego 

świata 

- państwa Trzeciego 

Świata 

- podział na bogatą 

Północ i biedne 

Południe 

- problemy współ-

czesnego świata 

- pomoc humanitarna 

- globalizacja 

- wyjaśnia terminy: 

Trzeci Świat, pomoc 

humanitarna 

- wskazuje na mapie 

kraje bogatej Północy i 

biednego Południa 

- wyjaśnia termin: 

globalizacja 

- charakteryzuje 

problemy 

współczesnego świata 

- przedstawia sposoby 

rozwiązywania 

problemów 

współczesnego świata 

- charakteryzuje 

działalność organizacji 

humanitarnych 

- opisuje różne 

wymiary globalizacji 

- uzasadnia 

konieczność niesienia 

pomocy humanitarnej 

w wybranych 

rejonach świata 

- wskazuje pozytywne 

i negatywne strony 

globalizacji 

- ocenia skuteczność 

różnorodnych form 

przeciwdziałania 

problemom 

współczesnego świata 

(pomoc humanitarna 

organizacji  

rządowych i 

pozarządowych, 

działalność MWF, BŚ, 

WHO, WTO) 

Rozdział IV: Moja przyszłość zawodowa 

1. Wybór szkoły  

i zawodu 

- predyspozycje  

wymagane w 

poszczególnych 

typach zawodów 

- typy szkół 

ponadgimnazjalnych  

- podaje umiejętności  

i predyspozycje 

osobiste niezbędne do 

wykonywania 

określonych zawodów 

- wskazuje własne 

predyspozycje 

- planuje własną 

ścieżkę edukacji i 

kariery zawodowej 

- na podstawie tekstu 

źródłowego wyjaśnia 

ideę zmian w polskim 

- wymienia sposoby 

pozyskiwania 

informacji 

dotyczących dalszego 

kształcenia 

- ocenia skuteczność 

różnorodnych 

- uzasadnia 

dokonany przez 

siebie wybór dalszej 

ścieżki edukacyjnej i 

kariery zawodowej 

- wskazuje zalety  

i wady wykonywania 

- oddziela kwestię 

prestiżu zawodowego 

od wysokości zarobków 

związanych z 

wykonywaniem 

określonych zawodów 

- ocenia wady i zalety 
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i studiów wyższych 

- poradnictwo 

zawodowe 

- ścieżka kariery  

zawodowej 

zawodowe 

- wymienia rodzaje 

szkół w Polsce 

- omawia możliwości 

dalszego kształcenia 

systemie kształcenia 

- na podstawie tekstu 

źródłowego 

przedstawia przyczyny 

funkcjonowania 

dotychczasowego 

systemu kształcenia na 

wybranych kierunkach 

sposobów 

pozyskiwania 

informacji 

określonych  

zawodów 

prowadzenia własnej 

działalności 

gospodarczej, pracy na 

podstawie umowy o 

pracę i umowy cywilnej, 

pracy w pełnym i 

niepełnym wymiarze 

godzin 

2. Rynek pracy - rynek pracy 

- krajowy i lokalny 

rynek pracy 

- mobilność  

zawodowa 

- emigracja  

zarobkowa 

- kierunki emigracji 

zarobkowej 

- bezrobocie 

- wyjaśnia terminy: 

rynek pracy, 

mobilność zawodowa,  

aktywność zawodowa, 

bezrobocie, 

bezrobotny, stopa 

bezrobocia 

- podaje przyczyny 

emigracji zarobkowej 

Polaków 

- wymienia zawody 

najbardziej 

poszukiwane na rynku 

pracy 

- charakteryzuje 

potrzeby lokalnego 

rynku pracy 

- omawia działania 

instytucji 

wpływających na 

rynek pracy 

- wskazuje na mapie 

kierunki emigracji 

zarobkowej Polaków 

- przedstawia korzyści 

i zagrożenia 

wynikające z istnienia 

emigracji zarobkowej 

- tłumaczy, na czym 

polega „drenaż  

mózgów” 

- określa stopę 

bezrobocia w 

powiecie, na którego 

terenie  

mieszka 

- wskazuje przyczyny  

i skutki bezrobocia 

- ocenia sposoby 

przeciwdziałania 

bezrobociu 

- proponuje własne 

sposoby 

przeciwdziałania 

bezrobociu 

- ocenia skutki emigracji 

zarobkowej z 

perspektywy społecznej, 

ekonomicznej, 

politycznej  

i kulturowej 

- analizuje zjawisko  

bezrobocia w UE  

i na świecie 

3. Moja pierwsza 

praca 

- zasady 

poszukiwania pracy 

- redaguje CV - redaguje list 

motywacyjny 

- wskazuje korzyści 

wynikające ze 

zdobywania 

- ocenia skuteczność 

różnych form 

- przeprowadza 

rozmowę kwalifikacyjną  

z perspektywy 
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- staż zawodowy 

- CV i list 

motywacyjny 

- targi pracy 

- etapy procesu  

poszukiwania  

zatrudnienia 

- metody wyboru 

odpowiedniego 

kandydata na dane  

stanowisko 

- wskazuje źródła  

informacji o ofertach 

pracy 

- umie odpowiednio 

się zachować w trakcie 

rozmowy  

kwalifikacyjnej 

doświadczenia 

zawodowego w 

trakcie odbywania 

stażu 

- odszukuje w 

internecie wzory CV i 

listu motywacyjnego 

poszukiwania pracy 

- określa cechy  

dobrego pracownika 

w zależności od 

charakteru pracy 

pracodawcy 

4. Pracownik i jego 

prawa 

- prawa i obowiązki 

pracownika 

oraz pracodawcy 

- kodeks pracy 

- prawa nieletnich 

pracowników 

- mobbing 

- związki zawodowe 

- Państwowa 

Inspekcja Pracy 

- wymienia 

podstawowe prawa i 

obowiązki pracownika 

oraz pracodawcy 

- tłumaczy, na czym 

polega mobbing 

- na podstawie tekstu 

źródłowego określa 

obowiązki pracodawcy 

zatrudniającego osobę 

niepełnoletnią 

- wymienia zasady 

zatrudniania 

młodocianych 

- podaje nazwy 

instytucji, do których  

można zwrócić się  

o pomoc w przypadku 

łamania praw 

pracowniczych i 

mobbingu 

- wyjaśnia wpływ 

związków 

zawodowych i 

Państwowej 

Inspekcji Pracy na 

warunki pracy 

- opisuje rolę NSZZ 

„Solidarność”  

w walce o prawa 

pracownicze w 

czasach PRL i 

obecnie 

- redaguje pismo  

w sprawie łamania 

praw pracowniczych 

- wyjaśnia znaczenie 

ustalania tzw. płacy 

minimalnej z 

perspektywy rządu, 

związków zawodowych, 

pracodawców  

i pracowników 

- poszukuje informacji 

na temat sposobów 

zawierania umów o 

pracę 

5. Jak założyć własną - procedury - wyjaśnia terminy: - określa rodzaje - przedstawia biznes- - wymienia korzyści i - opracowuje plan 
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firmę? zakładania firmy 

- biznesplan 

- formy działalności 

gospodarczej 

- marketing i 

zarządzanie 

przedsiębiorstwem 

biznesplan, marketing 

- wymienia 

podstawowe 

procedury związane z 

założeniem firmy 

działalności 

gospodarczej 

plan dla własnej firmy 

- charakteryzuje różne 

rodzaje działalności 

gospodarczej 

zagrożenia związane 

z założeniem własnej 

firmy 

- omawia zasady 

marketingu i 

zarządzania 

finansowy własnej firmy 

- poszukuje informacji  

o możliwościach 

pozyskania funduszy na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (kredyt 

bankowy, projekt UE, 

programy UP) 

6. Etyka życia 

gospodarczego 

- nieuczciwe praktyki 

rynkowe – plagiat, 

piractwo 

- szara strefa 

- etyka zawodowa 

- zawody zaufania 

publicznego 

- wyjaśnia terminy: 

norma moralna 

(etyczna), zaufanie 

publiczne 

- omawia rodzaje 

nieuczciwych praktyk 

- wymienia zawody 

zaufania publicznego 

- wyjaśnia zjawisko 

szarej strefy 

- na podstawie tekstu 

źródłowego gromadzi 

argumenty do dyskusji 

na temat braku 

możliwości prawnego 

usankcjonowania  

zaufania 

- wymienia przyczyny 

nieuczciwych praktyk 

rynkowych 

- odszukuje informacje 

o kodeksach etyki 

zawodowej 

- przedstawia 

rozwiązania, które 

mogłyby ograniczyć 

tzw. szarą strefę  

i nieetyczne 

zachowania w życiu  

gospodarczym 

- ocenia etyczność 

określonych działań 

w życiu 

gospodarczym 

- wyjaśnia zjawiska 

nieuczciwej konkurencji  

i dumpingu 

- udowadnia pozytywną 

rolę kapitału zaufania 

(teoria gier) w biznesie 

- analizuje kodeksy etyki 

zawodowej 

 

 

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach 1-3 gimnazjum 

w Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach 

 

nauczyciel: Ewelina Burzyk 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

1. Mówienie: 

-recytacja, 
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-płynność i wyrazistość wypowiedzi, 

-komunikatywność, 

-trafność mówienia na temat oraz formułowanie własnych sądów, 

-poprawność językowa, 

-bogactwo słownictwa, 

-umiejętność zachowania się w sytuacji mówienia, 

-budowa i jakość użytych zdań. 

 

2. Pisanie: 

-poprawność formy wypowiedzi, 

-zgodność z tematem, 

-kompozycja pracy, 

-poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, 

-dobór środków językowych (dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej), 

-układ graficzny i estetyka pracy. 

 

3. Czytanie: 

-głośne (z przygotowaniem i bez; rozumienie czytanego tekstu), 

-ciche (rozumienie tekstu). 

 

4. Postawa: 

-aktywność, 

-zaangażowanie twórcze, 

-współpraca w grupie. 

 

5. Słuchanie: 

-zrozumienie tekstu, 

-koncentracja, skupienie uwagi, 

-zapamiętywanie, odtworzenie. 

 

6. Oglądanie (kino, teatr, obraz, ilustracja, film, akademia okolicznościowa): 

- stopień skupienia, 

-interpretacja, 

-wyróżnianie elementów. 
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7. Umiejętności – określone w wymaganiach (podstawa programowa, program nauczania). 

 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. Dwie prace klasowe (wypracowania) w ciągu semestru. 

2. Jedna praca klasowa sprawdzająca umiejętności z nauki o języku w ciągu semestru. 

3. Dyktanda – po utrwaleniu danej zasady pisowni. 

4. Wypowiedzi ustne (np. opowiadanie fragmentów lektury) – co najmniej raz w semestrze. 

5. Recytacja – raz w semestrze. 

6. Czytanie głośne – co najmniej raz w semestrze. 

7. Niektóre prace (wypracowania, wypowiedzi ustne, sprawdziany lub kartkówki) oceniane informacją zwrotną. 

 

 

 

 

 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH 

0 - 20% - niedostateczny 

21 -40% - dopuszczający 

41-60% - dostateczny 

61-80% - dobry 

powyżej 100 % - celujący 

 

METODY I NARZĘDZIA PRACY (OCENIANIA) 

-prace stylistyczne, 

-dyktanda, 

-testy, 

-sprawdziany, 

-kartkówki, 

-analiza notatek prowadzonych w zeszytach uczniów, 

-odpowiedzi ustne, 

-obserwacja, 

-recytacja, 

-czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem, 
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-dyskusja, 

-aktywność podczas lekcji. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC STYLISTYCZNYCH 

Dłuższa wypowiedź pisemna 

1. Zgodność z tematem (realizacja tematu) 0-2p. 

2. Kompozycja (trójdzielność) pracy 0-1p. 

3. Poprawność językowa (dopuszczalne 2 błędy) 0-1p. 

4. Poprawność ortograficzna (0 bł.-2p., 1-2 bł.-1p., 3 i więcej -0p.) 0-2p. 

5. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy) 0-1p. 

6. Dobór odpowiednich środków językowych (styl dostosowany do sytuacji komunikacyjnej) 0-1p. 

7. Poprawność formy wypowiedzi (wszystkie wyznaczniki danej formy) 0-1p. 

8. Odpowiedni układ graficzny i estetyka pracy 0-1p. 

 

Punktacja i oceny: 

10 pkt. - celujący; 

8 - 9 pkt. - bardzo dobry; 

6 -7 pkt. - dobry; 

4 -5 pkt. - dostateczny; 

2 - 3 pkt. - dopuszczający; 

0 - 1 pkt - niedostateczny 

 

Rodzaje błędów: 

ortograficzne (ort.), 

interpunkcyjne (int.), 

językowe (jęz.), 

rzeczowe (rzecz.) 

 

Krótka wypowiedź pisemna 

1. Poprawność formy wypowiedzi (wszystkie wyznaczniki danej formy) 0-2p. 

2. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalne po jednym błędzie) 0-1p. 

3. Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd) 0-1p. 

4. Układ graficzny i estetyka pracy 0-1p. 
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(Krótkie formy wypowiedzi wchodzą w skład testów, sprawdzianów, prac klasowych.) 

 

KRYTERIA OCENY USTNEGO OPOWIADANIA 

1. Zgodność z tematem 0-1p. 

2. Kompozycja 0-1p. 

3. Samodzielność wypowiedzi 0-1p. 

4. Spójność i logiczność 0-1p. 

5. Poprawność językowa 0-1p. 

6. Bogactwo słownictwa 0-1p. 

 

Punktacja i oceny: 

6 pkt. - celujący 

5 pkt. – bardzo dobry 

4 pkt. - dobry 

3 pkt. - dostateczny 

2 pkt. - dopuszczający 

1 pkt. – niedostateczny 

 

KRYTERIA OCENY RECYTACJI 

1. Znajomość tekstu (brak błędów – 2p.,do 3 błędów – 1p., bardzo liczne błędy wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria) 0-2p. 

2. Wyraziste mówienie (uczeń słyszany i rozumiany) 0-1p. 

3. Właściwe tempo mówienia, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych 0-1p. 

4. Wyraziste mówienie (dostosowanie sposobu mówienia do sytuacji ukazanej w tekście, modulacja głosu, wyrażanie głosem emocji itp.) 0-2p. 

 

Punktacja i oceny: 

6 pkt. - celujący 

5 pkt. – bardzo dobry 

4 pkt. - dobry 

3 pkt. - dostateczny 

2 pkt. - dopuszczający 

1 pkt. – niedostateczny 
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KRYTERIA OCENY GŁOŚNEGO CZYTANIA 

1. Płynność czytania (do 2 błędów – 2p., 3-4 błędy – 1p.) 0-2p. 

2. Właściwe tempo czytania, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych 0-1p. 

3. Wyraźne czytanie (uczeń jest słyszany i rozumiany) 0-1p. 

4. Wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do sytuacji ukazanej w tekście, wyrażanie głosem emocji, zaciekawienie tekstem itp.) 0-2p. 

 

 

Punktacja i oceny: 

6 pkt. - celujący 

5 pkt. – bardzo dobry 

4 pkt. - dobry 

3 pkt. - dostateczny 

2 pkt. - dopuszczający 

1 pkt. – niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Celujący 

Uczeń: 

- w 100 % opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową, 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia (bierze udział w konkursach: polonistycznym, humanistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp.), 

- buduje wypowiedzi ustne poprawne pod względem językowym, kompozycyjnym, merytorycznym, logicznym (bezbłędne !), o ciekawej treści, 

- redaguje bezbłędne prace pisemne (poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa, kompozycyjna),  o interesującej treści , poprawnej formie, 

- wzorowo, bezbłędnie, płynnie, wyraziście czyta tekst (także nowy), 

- jest aktywny podczas zajęć, chętnie pracuje, 

- bardzo uważnie słucha wypowiedzi innych. 

 

Bardzo dobry 
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Uczeń : 

- w stopniu bardzo dobrym (81 -100%) opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą 

programową, 

- buduje wypowiedzi ustne poprawne pod względem językowym i kompozycyjnym, 

- redaguje poprawne pod względem formy, ortografii, interpunkcji, języka, kompozycji prace pisemne (pojedyncze błędy),  

- płynnie czyta tekst o zróżnicowanej treści, 

- bardzo dobrze rozumie treść czytanego tekstu, 

- aktywnie bierze udział w lekcjach, 

- uważnie słucha wypowiedzi innych. 

 

Dobry 

Uczeń : 

- w stopniu dobrym (61 -80%) opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawa programową, 

- buduje wypowiedzi ustne popełniając niewielką ilość błędów językowych, poprawne kompozycyjnie, 

- redaguje poprawne pod względem formy i kompozycji wypowiedzi pisemne, popełniając niewielką ilość błędów, 

- czyta płynnie, 

- rozumie czytany tekst, 

- jest aktywny na lekcji, 

- słucha wypowiedzi innych. 

 

 

Dostateczny 

Uczeń: 

- w stopniu dostatecznym (41-60 %) opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową, 

- na ogół jego ustne wypowiedzi są zgodne z tematem, jednak niezbyt wyczerpujące i nie zawsze poprawne pod względem językowym,  

- redaguje prace pisemne zazwyczaj poprawne pod względem formy i treści, zawierają jednak błędy ortograficzne, interpunkcyjne, językowe, 

- czyta niezbyt płynnie, nie zawsze wyraźnie, nie zawsze przestrzega znaków przestankowych, 

- częściowo rozumie czytany tekst, 

- nie zawsze jest aktywny podczas lekcji, 

- zazwyczaj słucha wypowiedzi innych. 
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Dopuszczający 

Uczeń: 

- w stopniu dopuszczającym (21-40 %) opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawą 

programową, 

- jego ustne wypowiedzi nie zawsze zgodne są z tematem, cechują się dużą ilością błędów 

językowych, niepoprawnością kompozycyjną, 

- redaguje prace pisemne zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze jednak poprawne pod 

względem formy i kompozycji, odznaczają się dużą ilością błędów ortograficznych, 

interpunkcyjnych, językowych, 

- czyta mało płynnie, niewyraźnie, przestawiając litery, sylaby, nie przestrzega znaków 

interpunkcyjnych, jego technika czytania pozwala jednak częściowo rozumieć czytany tekst, 

- podczas lekcji często nie uważa, jest mało aktywny, 

- często nie słucha wypowiedzi innych. 

 

Niedostateczny 

Uczeń: 

- nie opanował w dopuszczającym stopniu wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową, 

- jego ustne wypowiedzi są nie na temat, bardzo krótkie, pełne błędów językowych, 

- redaguje prace pisemne niepoprawne pod względem formy, nie na temat, z dużą ilością 

błędów, których sam nie potrafi poprawić, 

- nie potrafi czytać płynnie, wyraziście nawet znanego już tekstu, 

- nie jest aktywny, nie bierze czynnego udziału w lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

- nie słucha wypowiedzi innych. 

 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego 

II etap edukacyjny (kl. 4-6) 

Nauczyciel: Karina Tomasik 

Wymagania ogólne: 
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 1.  Uczeń uczestniczy we wszystkich lekcjach języka polskiego i w różnych jego formach   (np. kino, teatr). W razie nieobecności nadrabia zaległości w ramach 

konsultacji przedmiotowych, na których nauczyciel szczegółowo powtarza mu, co było przedmiotem lekcji, w której nie uczestniczył. 

2.  W razie niepowodzeń związanych ze sprawdzaniem wiedzy może trzykrotnie starać się o poprawę tego stopnia w ramach konsultacji. 

3.  Podczas pracy na lekcji może korzystać z dodatkowych objaśnień i wskazówek nauczyciela; prace pisemne      i wypowiedzi ustne mogą powstawać przy pomocy 

nauczyciela. 

4.  Uczeń może korzystać z wydłużonego czasu pracy na lekcji. 

5.  Systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę, stara się pisać czytelnie (jeżeli praca jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez autora). 

6.  Sprawdziany i kartkówki różnicowane są pod względem trudności lub sposobu oceniania (inna punktacja). 

7.  Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania                   i motywacja oraz stopień zainteresowania 

przedmiotem, obowiązkowość i sumienność. 

8.  Uczeń jest zobowiązany do posiadania teczki wiązanej z 10 arkuszami papieru kancelaryjnego formatu A-4 do testów i sprawdzianów. 

9.  Uczeń posiada zestaw wymaganych podręczników i korzysta z nich na lekcji. 

10.  Uczeń zobowiązany jest do korzystania na co dzień ze „Słowniczka ortograficznego” (wg potrzeb). 

11.  Uczeń ma zawsze na lekcji „Dzienniczek ucznia”, do którego nauczyciel wpisuje ocenę zaraz po wystawieniu, ocena musi być podpisana przez rodziców. 

 

Sposoby sprawdzania wiedzy: 

- odpowiedź ustna, 

- kartkówka (równoważna odpowiedzi ustnej – bez zapowiedzi nauczyciela), 

- sprawdzian (z ostatnich trzech lekcji) lub sprawdzian ze znajomości treści lektury – wcześniej zapowiedziany, 

- klasówka, wypracowanie klasowe, test – zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, 

- uczeń ma prawo do usprawiedliwienia (na początku lekcji) swego nieprzygotowania dwa razy           w ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w 

dzienniku i nie ma wpływu na stopnie; każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji jest równoważne z oceną niedostateczną, 

- uczeń ma prawo poprawienia każdej bieżącej oceny z odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej              w terminie dwóch tygodni od jej  otrzymania w ramach godzin 

konsultacyjnych wyznaczonych przez nauczyciela; zapis oceny pierwotnej pozostaje w dzienniku, 

- aktywność ucznia na zajęciach jest premiowana przez zapisywanie w dzienniku „plusów”(+). Trzy „plusy” to ocena bardzo dobra.  

 

Wymagania przedmiotowe: 

 

Ocena celująca (6): 
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- umiejętności i wiadomości ucznia wykraczają poza Program nauczania (np. uczeń redaguje samodzielnie opis przedmiotów i postaci, sprawozdanie) oraz wynikają 

z jego indywidualnych zainteresowań i poszukiwań; uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, potrafi samodzielnie, w sposób 

twórczy dojść do nietypowych lub oryginalnych rozwiązań i wniosków, osiąga sukcesy w szkolnych lub pozaszkolnych konkursach przedmiotowych. 

 

Ocena bardzo dobra (5): 

- uczeń wypowiada się w uporządkowany sposób, porządkuje i uzupełnia wypowiedź, aktywnie uczestniczy       w rozmowie,  

- wygłasza wiersze z uwzględnieniem przestankowania i akcentów logicznych; pracuje nad techniką uczenia się tekstów na pamięć i nad przygotowaniem 

inscenizacji wybranych utworów, 

- czyta głośno poprawnie i wyraźnie; czyta cicho ze zrozumieniem, 

- orientuje się w czasie i miejscu akcji, zna bohaterów i główne zdarzenia oraz podstawowe problemy przeczytanych lektur (lub ich fragmentów), 

- umie korzystać z encyklopedii, książki telefonicznej, słownika ortograficznego i słownika wyrazów obcych, 

- potrafi napisać: plan opowiadania, opowiadanie, swobodny tekst, pisma użytkowe (list, życzenia, adresowanie koperty); przy pomocy nauczyciela redaguje opis 

przedmiotów i postaci, sprawozdanie; stosuje skróty  i skrótowce, 

- zna rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi (oznajmujące, pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe), zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte – orzeczenie i 

podmiot, zdanie złożone; wyróżnia czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przyimek i spójnik w zdaniu; odmienia czasownik przez czasy, osoby i liczby, odmienia 

rzeczownik także wraz z przymiotnikiem, określa liczbę i rodzaj przymiotnika, 

- systematycznie ćwiczy poprawną pisownię wyrazów i interpunkcję, dzieli wyrazy przy przenoszeniu, porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej, wyszukuje 

hasła w „Słowniku ortograficznym”. 

 

Ocena dobra (4): 

- uczeń najczęściej czyta poprawnie, dąży do rozumienia tekstu, 

- na ogół pracuje samodzielnie, rozumie polecenia, wykonuje je na ogół poprawnie, 

- stara się posługiwać poprawną odmianą polszczyzny; zna podstawowe zasady gramatyki języka polskiego (wymienione w kryteriach na ocenę bardzo dobrą), ale 

nie zawsze dostrzega związki między nimi, 

- stara się korygować błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

 

Ocena dostateczna (3): 

 – uczeń stara się wykonać polecone mu zadania, ale wykonuje je z reguły niepoprawnie, niedokładnie, nie umie zastosować wiedzy w sytuacjach nietypowych, 

popełnia wiele błędów, niektóre ćwiczenia wykonuje samodzielnie. 
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Ocena dopuszczająca (2):  

– uczeń pracuje na lekcji i w domu, ale wyniki jego pracy pozostawiają wiele do życzenia. Ponadto jego praca jest w dużej mierze odtwórcza: zapisuje notatki, ma 

systematycznie prowadzony zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, przeczytał lektury obowiązkowe (lub ich fragmenty). Nie potrafi samodzielnie wykonywać 

ćwiczeń – liczy na pomoc nauczyciela lub kolegów. 

 

Ocena niedostateczna (1): 

 – uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości umożliwiających kontynuację nauki przedmiotu  w kolejnych klasach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania Edukacyjne z języka angielskiego 

Szkoła Podstawowa 

 

Nauczyciel: Sylwia Woźnica 



str. 155 
 

Klasa I 

Ocena opisowa określa postępy dziecka w edukacji oraz aktualny poziom jego wiedzy. Daje dziecku oraz rodzicom (prawnym opiekunom) 

informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować oraz jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu; 

uwzględnia możliwości dziecka; 

bierze pod uwagę wkład pracy, czyli jego wysiłek włożony w wykonanie zadania; 

motywuje do aktywności i wysiłku; 

nie pełni funkcji kary czy nagrody; 

nie zawiera krytyki osoby; 

uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku 

Klasa II 

Ocena opisowa określa postępy dziecka w edukacji oraz aktualny poziom jego wiedzy. Daje dziecku oraz rodzicom (prawnym opiekunom) 

informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować oraz jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu; 

uwzględnia możliwości dziecka; 

bierze pod uwagę wkład pracy, czyli jego wysiłek włożony w wykonanie zadania; 

motywuje do aktywności i wysiłku; 

nie pełni funkcji kary czy nagrody; 

nie zawiera krytyki osoby; 

uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku 

Klasa III 

Ocena opisowa określa postępy dziecka w edukacji oraz aktualny poziom jego wiedzy. Daje dziecku oraz rodzicom (prawnym opiekunom) 

informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować oraz jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu; 

uwzględnia możliwości dziecka; 

bierze pod uwagę wkład pracy, czyli jego wysiłek włożony w wykonanie zadania; 

motywuje do aktywności i wysiłku; 

nie pełni funkcji kary czy nagrody; 

nie zawiera krytyki osoby; 

uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku 

 

 

 

Klasa IV 
NIEDOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami 
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– nie potrafi zrozumieć sensu poleceń 

– nie potrafi przekazać  żadnej wiadomości 

 -nie potrafi napisać nawet prostego zdania 

DOPUSZCZAJĄCY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur 

- dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa 

- nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń - rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów 

-nie potrafi napisać samodzielnie prostego zdania 

DOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- sprawnie operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- rozumie ogólny sens rozmów, i poleceń 

- potrafi przekazać wiadomość częściowo poprawnym językiem 

- potrafi napisać zdania o prostej strukturze  popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- zazwyczaj rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem 

- próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo oraz prawidłową pisownię i interpunkcję 

BARDZO DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi sprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa o charakterze złożonym 

- bardzo często rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem 

- potrafi pisać  używając prawidłowej pisowni 

  i interpunkcji 

CELUJĄCY: Uczeń: 
- stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej 

– samodzielnie poszerza słownictwo 

–  

Klasa V 
NIEDOSTATECZNY: 
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Uczeń: 

- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami 

- nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń 

- nie potrafi przekazać wiadomości 

- nie potrafi napisać nawet prostego zdania 

DOPUSZCZAJĄCY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur 

- dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa 

- nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń - rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów 

DOSTATECZNY: 

Uczeń: 

operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- rozumie ogólny sens rozmów i poleceń 

- potrafi przekazać wiadomość częściowo poprawnym językiem 

- potrafi napisać zdania o prostej strukturze  popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje wystarczającym  zasobem słownictwa 

- zazwyczaj rozumie sens rozmów i poleceń 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem 

 

BARDZO DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi sprawnie operować większością struktur prostych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa 

- zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem 

- potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo 

  i interpunkcji 

CELUJĄCY: Uczeń: 
- stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej 

- samodzielnie poszerza słownictwo 

  

Klasa VI 



str. 158 
 

 

NIEDOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami 

- słownictwo ma bardzo ubogie 

- nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń 

- nie potrafi przekazać wiadomości 

- nie potrafi napisać nawet prostego zdania 

DOPUSZCZAJĄCY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur 

- dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa 

- nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń - rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów 

DOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- rozumie ogólny sens rozmów i poleceń 

- potrafi przekazać wiadomość częściowo 

- potrafi napisać zdania o prostej strukturze  popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa 

- zazwyczaj rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem 

- próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo oraz prawidłową pisownię i interpunkcję 

BARDZO DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi sprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa o charakterze złożonym 

- zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem 

CELUJĄCY: Uczeń: 
- stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej 

– samodzielnie poszerza słownictwo 
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Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 
• ·  zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania 

• ·  pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie 

• ·  odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany 

• ·  wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań. 

• ·  zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań 

• ·  dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie 

• ·  wydłużanie czasu na odpowiedź, 

• ·  częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, 

wyjaśnień 

• ·  możliwość dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach 

• ·  potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału. 

OCENIAJĄC UCZNIA O OBNI ONYM ROZWOJU UMYSŁOWYM UWZGLĘDNIĆ NALE Y: 

• ·  wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności, 

• ·  poziom motywacji do pracy, 

• ·  zaangażowanie w opanowanie materiału programowego, 

• ·  samodzielność w wykonywaniu zadań. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Gimnazjum 

Nauczyciel:  Sylwia Woźnica 

 

Klasa 1 
NIEDOSTATECZNY: 
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Uczeń: 

- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami 

- słownictwo ma bardzo ubogie 

- nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń 

- nie potrafi przekazać wiadomości 

- nie potrafi napisać nawet prostego zdania 

DOPUSZCZAJĄCY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur 

- dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa 

- nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń - rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów 

- próbuje napisać zdania o prostej strukturze popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- sprawnie operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- rozumie ogólny sens rozmów,, tekstów i poleceń 

- potrafi przekazać wiadomość częściowo poprawnym językiem 

- potrafi napisać zdania o prostej strukturze rzadko popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa 

- zazwyczaj rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem 

- próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo oraz prawidłową pisownię i interpunkcję 

BARDZO DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi sprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa o charakterze złożonym 

- zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem 

- potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo zawsze używając prawidłowej pisowni 

  i interpunkcji 

CELUJĄCY: Uczeń: 
- stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej 

- samodzielnie poszerza słownictwo 
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Klasa II 
NIEDOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami 

- słownictwo ma bardzo ubogie 

- nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń 

- nie potrafi przekazać wiadomości 

- nie potrafi napisać nawet prostego zdania 

DOPUSZCZAJĄCY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur 

- dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa 

- nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń - rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów 

- próbuje napisać zdania o prostej strukturze popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- sprawnie operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- rozumie ogólny sens rozmów,, tekstów i poleceń 

- potrafi przekazać wiadomość częściowo poprawnym językiem 

- potrafi napisać zdania o prostej strukturze rzadko popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa 

- zazwyczaj rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem 

- próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo oraz prawidłową pisownię i interpunkcję 

BARDZO DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi sprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa o charakterze złożonym 

- zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem 

- potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo zawsze używając prawidłowej pisowni 
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  i interpunkcji 

CELUJĄCY: Uczeń: 
- stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej 

– samodzielnie poszerza słownictwo 

–  

Klasa III 
NIEDOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- nie potrafi poprawnie operować podstawowym słownictwem i strukturami 

- słownictwo ma bardzo ubogie 

- nie potrafi zrozumieć sensu rozmów, tekstów i poleceń 

- nie potrafi przekazać wiadomości 

- nie potrafi napisać nawet prostego zdania 

DOPUSZCZAJĄCY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować niewielką ilością prostych struktur 

- dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa 

- nie zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń - rzadko potrafi przekazać wiadomość, w mowie popełnia wiele błędów 

- próbuje napisać zdania o prostej strukturze popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOSTATECZNY: 

Uczeń: 

- sprawnie operuje prostymi strukturami używając właściwego słownictwa 

- dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa 

- rozumie ogólny sens rozmów,, tekstów i poleceń 

- potrafi przekazać wiadomość częściowo poprawnym językiem 

- potrafi napisać zdania o prostej strukturze rzadko popełniając błędy w pisowni i interpunkcji 

DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa 

- zazwyczaj rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość w miarę poprawnym językiem 

- próbuje pisać stosując złożone struktury i słownictwo oraz prawidłową pisownię i interpunkcję 

BARDZO DOBRY: 

Uczeń: 

- potrafi sprawnie operować większością struktur prostych i złożonych 

- dysponuje szerokim zasobem słownictwa o charakterze złożonym 
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- zawsze rozumie sens rozmów, tekstów i poleceń 

- zawsze potrafi przekazać wiadomość posługując się poprawnym językiem 

- potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo zawsze używając prawidłowej pisowni 

  i interpunkcji 

CELUJĄCY: Uczeń: 
- stosuje gramatykę, słownictwo, pisownię i interpunkcję na poziomie oceny bardzo dobrej 

- samodzielnie poszerza słownictwo 

 

 

Sposoby dostosowania wymaga  edukacyjnych: 

• ·  zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania 

• ·  pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie 

• ·  odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany 

• ·  wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań. 

• ·  zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań 

• ·  dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie 

• ·  wydłużanie czasu na odpowiedź, 

• ·  częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, 

wyjaśnień 

• ·  możliwość dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach 

• ·  potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału. 

OCENIAJĄC UCZNIA O OBNI ONYM ROZWOJU UMYSŁOWYM UWZGLĘDNIĆ NALE Y: 

• ·  wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności, 

• ·  poziom motywacji do pracy, 

• ·  zaangażowanie w opanowanie materiału programowego, 

• ·  samodzielność w wykonywaniu zadań. 
 

 

Wymagania edukacyjne dla uczniów I etapu edukacyjnego (kl. I-III) 

nauczyciel: Karina Tomasik 
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I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 układa wielozdaniowe wypowiedzi 

 trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe 

 rozumie słuchany i czytany tekst 

 pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania 

 pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, ó, rz,  ch, h, „nie”   z przymiotnikami i 
czasownikami) 

 rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki 

 rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika 

 pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list 
       

II. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

 rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 

 nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 

 recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki 

 rozumie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami 
 

 III. EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia 

 przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski 

 zna i stosuje zasady poruszania się po drodze 

 prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej 
 

IV. EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100 

 porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe 

 biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100 

 mnoży i dzieli liczby w zakresie 30 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe 
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 potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych 

 kreśli odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty 
                                                

V. EDUKACJA SPOŁECZNA 

 potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,                                                                           

 wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy; 

 współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie 
dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

 ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe         oczekiwania  
do realiów ekonomicznych rodziny; 

 wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem ani nie należ  dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych 
warunkach; 

 zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; 

 wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego; 

 umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach; 

 wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę 
i hymn Unii Europejskiej; 

 wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; 

 niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych. 
 

VI. EDUKACJA PLASTYCZNA 

 przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój; 

 w pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne; 

 właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały. 
 

VII. EDUKACJA MUZYCZNA 

 potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych; 

 śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo; 

 improwizuje melodie do krótkich tekstów; 
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 swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne. 
 

VIII.  EDUKACJA TECHNICZNA  

a) w zakresie wychowania technicznego: 

 wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje; 

 zna  ogólne  zasady  działania urządzeń domowych; 

 buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne; 

b) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: 

 utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym; 

 zna zagrożenia wynikające  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; 

 wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji; 
wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

IX. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 właściwie organizuje własne działania 

 ustala kolejność czynności 

 wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania 

 umie dobrać narzędzia, przybory i materiały 
 

X. EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA 

 jest sprawny ruchowo 

 chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych 

 jest zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały w pokonywaniu trudności 

 przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry 

 umie dokonać samooceny własnej pracy 

 troszczy się o zdrowie, czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych 

 przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega 
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Kryteria oceniania na poszczególne stopnie: 

Stopień celujący (6)  

- otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych   z programu 

nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, zawsze potrafi zastosować posiadaną wiedzę, samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji. 

Stopień bardzo dobry (5) 

- otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi 

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

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Stopień dobry (4) 

 - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale poprawnie stosuje poznane wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

Stopień dostateczny (3) 

- otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, wykonuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

Stopień dopuszczający (2) 

- otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości zdobywania wiedzy w ciągu dalszej nauki, wykonuje zadania teoretyczne 

lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

Stopień niedostateczny (1)  

- otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

mu dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie 

rozwiązać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności 
EDUKACJA MUZYCZNA- kl. I Szkoła Podstawowa 

Nauczyciel: Beata Frycz 

 

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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WZOROWO 

 

       UCZEŃ: 

 

 Chętnie śpiewa i gra. 

 Osiąga sukcesy w konkursach muzycznych. 

 Posiada szczególne walory głosowe. 

 Gra na instrumencie. 

 Komponuje melodyjki. 

 Układa akompaniament do piosenek i wierszy. 

 Twórczo przekształca materiał muzyczny. 

 Rozwija zdolności muzyczne na dodatkowych zajęciach muzycznych. 
 

 

BARDZO DOBRZE  

 

       UCZEŃ: 

  

 Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. 

 Wyraża muzykę ruchem. 

 Reaguje na zmiany tempa, dynamikę i wysokość dźwięków. 

 Realizuje proste schematy rytmiczne. 

 Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. 

 Realizuje proste rytmy głosem, w pląsie i tańcu. 

 Gra na instrumentach perkusyjnych i akompaniuje. 

 Kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 
 

 

DOBRZE 

 

       UCZEŃ: 
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 Śpiewa piosenki poznane w ciągu roku. 

 Rozróżnia dynamikę i wysokość dźwięków. 

 Realizuje proste rytmy głosem, w pląsie i tańcu. 

 Potrafi z uwagą słuchać utworów muzycznych i określać ich nastrój. 

 Kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 
 

POPRAWNIE 

 

       UCZEŃ: 

 Śpiewa piosenki poznane w ciągu roku wspólnie z kolegami. 

 Z pomocą określa nastrój wysłuchanych utworów. 

 Najczęściej odtwarza proste rytmy ruchem razem z grupą. 

 Zazwyczaj kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 
 

SŁABO 

 

       UCZEŃ: 

 Zapomina o kulturalnym zachowaniu się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 

 Czasem śpiewa zbiorowo poznane piosenki. 

 Nie potrafi określić nastroju wysłuchanego utworu. 

 Niezbyt chętnie uczestniczy w ćwiczeniach rytmicznych.  
 

 

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA- kl. III Szkoła Podstawowa 

Nauczyciel: Beata Frycz 

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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WZOROWO 

 

       UCZEŃ: 

 

 Chętnie śpiewa i gra. 

 Osiąga sukcesy w konkursach muzycznych. 

 Posiada szczególne walory głosowe. 

 Gra na instrumencie. 

 Komponuje melodyjki. 

 Układa akompaniament do piosenek i wierszy. 

 Twórczo przekształca materiał muzyczny. 

 Rozwija zdolności muzyczne na dodatkowych zajęciach muzycznych. 
 

 

BARDZO DOBRZE 

 

       UCZEŃ: 

  

 Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. 

 Wyraża muzykę ruchem. 

 Reaguje na zmiany tempa, dynamikę i wysokość dźwięków. 

 Realizuje proste schematy rytmiczne. 

 Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. 
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 Realizuje proste rytmy głosem, w pląsie i tańcu. 

 Gra na instrumentach perkusyjnych i akompaniuje. 

 Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. 

 Uważnie słucha muzyki, potrafi ją opisać w sposób werbalny  
      i niewerbalny ( nastrój i charakter muzyki). 

 Kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 
 

 

DOBRZE 

 

       UCZEŃ: 

 

 Śpiewa piosenki poznane w ciągu roku. 

 Rozróżnia dynamikę i wysokość dźwięków. 

 Potrafi z uwagą słuchać utworów muzycznych i określać ich nastrój. 

 Wie, że muzykę można zapisać i odczytać. 

 Kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 
 

 

POPRAWNIE 

 

       UCZEŃ: 

 Śpiewa piosenki poznane w ciągu roku wspólnie z kolegami. 

 Z pomocą określa nastrój wysłuchanych utworów. 
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 Najczęściej odtwarza proste rytmy ruchem razem z grupą. 

 Zazwyczaj kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 
 

 

SŁABO 

 

       UCZEŃ: 

 Zapomina o kulturalnym zachowaniu się na koncercie i podczas śpiewania hymnu narodowego. 

 Czasem śpiewa zbiorowo poznane piosenki. 

 Nie potrafi określić nastroju wysłuchanego utworu. 

 Niezbyt chętnie uczestniczy w ćwiczeniach rytmicznych.  
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MUZYKA -  KL. 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Nauczyciel: Beata Frycz 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

 szczególnie interesuje się muzyką, jego wiedza wykracza poza ramy programu, 

 rozwija swoje uzdolnienia biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych (nauka gry na instrumentach, zespoły artystyczne) i jednocześnie prezentuje swoje 

umiejętności na szkolnych uroczystościach i konkursach muzycznych, 

 opanował wiadomości i umiejętności muzyczne określone programem nauczania co najmniej w stopniu bdb. 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 w pełni opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności, 

 zadania wykonuje samodzielnie i bez pomocy nauczyciela, 

 z zaangażowaniem muzykuje zespołowo i samodzielnie, 

 dużo pracuje nad zdobyciem nowych umiejętności muzycznych. 

OCENĘ  DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 zazwyczaj jest aktywny na lekcjach, 

 opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w stopniu wystarczającym, 

 zadania wykonuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela (szczególnie jeśli nie ma zdolności muzycznych), 

 chętnie bierze czynny udział w zespołowym muzykowaniu, 

 stara się zdobyć nowe umiejętności muzyczne. 

OCENĘ DOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który: 

 rzadko jest aktywny na lekcjach, 

 opanował przekazaną  przez  nauczyciela wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie, 

 zdania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, 
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 bez zaangażowania bierze udział w zespołowym muzykowaniu, 

 nie angażuje się w zdobywanie nowych umiejętności muzycznych. 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który: 

 na lekcjach nie jest aktywny, 

 opanował podany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w stopniu niepełnym, 

 zadania wykonuje z pomocą nauczyciela i wyłącznie po zachęcie z jego strony, 

 rzadko bierze udział w zespołowym muzykowaniu, 

 nie próbuje zdobyć nowych umiejętności muzycznych. 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ  otrzymuje uczeń, który: 

 nie jest w ogóle aktywny na lekcjach, 

 nie opanował minimum zakresu wiedzy i umiejętności, 

 nie bierze udziału w zespołowym muzykowaniu, 

 demonstruje wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu. 
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MUZYKA -  GIMNAZJUM 

Nauczyciel: Beata Frycz 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 szczególnie interesuje się muzyką, jego wiedza wykracza poza ramy programu, 

 rozwija swoje uzdolnienia biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych (nauka gry na instrumentach, zespoły artystyczne) i jednocześnie prezentuje swoje 

umiejętności na szkolnych uroczystościach i konkursach muzycznych, 

 opanował wiadomości i umiejętności muzyczne określone programem nauczania co najmniej w stopniu bdb. 

 

Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował obowiązkowy repertuar piosenek, 

 jest aktywny, sumienny, 

 starannie wykonuje ćwiczenia praktyczne, 

 zna podstawowe pojęcia i terminy z dziedziny muzyki, 

 posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym, 

 opanował wiedzę z historii muzyki określoną programem nauczania, 

 rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej, 

 zna i rozpoznaje różne rodzaje muzyki, 

 posiada wiadomości na temat podstawowych instrumentów, form muzycznych i elementów muzyki, 

 rozpoznaje polskie tańce ludowe. 

Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi przy pomocy nauczyciel zaśpiewać obowiązujące pieśni, 

 posługuje się pismem nutowym w stopniu elementarnym, 

 jest aktywny, 

 stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, 

 zna wybrane utwory z literatury obowiązkowej, 

 opanował podstawową wiedzę z historii muzyki, 
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 rozpoznaje niektóre instrumenty, formy muzyczne, 

 rozpoznaje polskie tańce ludowe, 

 zna podstawowe rodzaje muzyki, 

 potrafi wykonywać proste ćwiczenia praktyczne. 

 

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 w niewielkim stopniu opanował podstawowy repertuar piosenek, 

 w niewielkim stopniu opanował wiadomości o muzyce i wybitnych kompozytorach, 

 przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia praktyczne, 

 rozróżnia wartości nut, 

 zna wybrane pojęcia z dziedziny muzyki, 

 rozpoznaje wybrane instrumenty i polskie tańce narodowe. 

 

Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 słabo organizuje swój warsztat pracy (nie prowadzi na bieżąco zeszytu, nie wywiązuje się z obowiązków ucznia),  

 nie wykazuje zaangażowania, 

 potrafi zaśpiewać lub powiedzieć tekst wybranych piosenek, 

 rozróżnia wartości nut, 

 przy pomocy nauczyciela realizuje proste ćwiczenia rytmiczne, 

 wiedzę muzyczną opanował w minimalnym zakresie. 

 

Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem oraz żadnej aktywności, 

 nie opanował żadnych umiejętności muzycznych, 

 nie potrafi zaśpiewać żadnej piosenki, 

 nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania. 
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Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum 

Nauczyciel:  Barbara Marcol 
 
I. Substancje i ich przemiany  

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
– zalicza chemię do nauk przyrodniczych 
– stosuje zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w pracowni chemicznej 
– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu 
laboratoryjnego oraz określa ich 
przeznaczenie 
– opisuje właściwości substancji, będących 
głównymi składnikami produktów, 
stosowanych na co dzień  
– przeprowadza proste obliczenia  
z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, 
objętość 
– odróżnia właściwości fizyczne od 
chemicznych 
– dzieli substancje chemiczne na proste  
i złożone, na pierwiastki i związki chemiczne 
– definiuje pojęcie mieszanina substancji 
– opisuje cechy mieszanin jednorodnych  
i niejednorodnych 
– podaje przykłady mieszanin 
– opisuje proste metody rozdzielania 
mieszanin na składniki 
– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja 
chemiczna 
– podaje przykłady zjawisk fizycznych  
i reakcji chemicznych zachodzących  
w otoczeniu człowieka 
– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny  

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką  

przydatną ludziom 

– omawia, czym się zajmuje chemia 

– omawia sposób podziału chemii na  

organiczną i nieorganiczną 

– wyjaśnia, czym się różni ciało fizyczne  

od substancji 

– opisuje właściwości substancji 

– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby  

rozdzielania mieszanin 

– sporządza mieszaninę  

– planuje rozdzielanie mieszanin  

(wymaganych) 

– opisuje różnicę w przebiegu zjawiska  

fizycznego i reakcji chemicznej 

– projektuje doświadczenia ilustrujące 

zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną 

– definiuje stopy 

– podaje przykłady zjawisk fizycznych  

i reakcji chemicznych zachodzących  

w otoczeniu człowieka 

– formułuje obserwacje do doświadczenia 

– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboliki  

chemicznej 

– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne 

– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem  

Uczeń: 
– podaje zastosowania wybranych elementów 
sprzętu lub szkła laboratoryjnego 
– identyfikuje substancje na podstawie  
podanych właściwości 
– podaje sposób rozdzielenia wskazanej  
mieszaniny 
– wskazuje różnice między właściwościami 
fizycznymi składników mieszaniny, które 
umożliwiają jej rozdzielenie 
– projektuje doświadczenia ilustrujące 
reakcję chemiczną i formułuje wnioski 
– wskazuje w podanych przykładach  
reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne 
– wskazuje wśród różnych substancji 
mieszaninę i związek chemiczny 
– wyjaśnia różnicę między mieszaniną  
a związkiem chemicznym 
– proponuje sposoby zabezpieczenia 
produktów zawierających żelazo przed 
rdzewieniem 
– odszukuje w układzie okresowym 
pierwiastków podane pierwiastki chemiczne 
– opisuje doświadczenie wykonywane na lekcji 
– określa, które składniki powietrza są stałe,  
a które zmienne 
– wykonuje obliczenia związane  
z zawartością procentową substancji  
występujących w powietrzu 

Uczeń: 
– wyjaśnia, na czym polega destylacja 
– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są 
bardzo mało aktywne chemicznie 
– definiuje pojęcie patyna 
– opisuje pomiar gęstości 
– projektuje doświadczenie o podanym tytule 
(rysuje schemat, zapisuje obserwacje  
i wnioski) 
– wykonuje doświadczenia z działu  
Substancje i ich przemiany 
– przewiduje wyniki niektórych doświadczeń 
na podstawie posiadanej wiedzy 
– otrzymuje tlenek węgla(IV) w reakcji węglanu 
wapnia z kwasem  
chlorowodorowym 
– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu  
z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV) jest 
związkiem chemicznym węgla i tlenu 
– uzasadnia, na podstawie reakcji magnezu  
z parą wodną, że woda jest związkiem  
chemicznym tlenu i wodoru 
– planuje sposoby postępowania  
umożliwiające ochronę powietrza przed  
zanieczyszczeniami 
– identyfikuje substancje na podstawie 
schematów reakcji chemicznych 
– wykazuje zależność między rozwojem 
cywilizacji a występowaniem zagrożeń,  
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i związek chemiczny 
– podaje przykłady związków chemicznych 
– klasyfikuje pierwiastki chemiczne na  
metale i niemetale 
– podaje przykłady pierwiastków  
chemicznych (metali i niemetali) 
– odróżnia metale i niemetale na podstawie 
ich właściwości 
– opisuje, na czym polega rdzewienie 
(korozja)  
– posługuje się symbolami chemicznymi 
pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, 
Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg) 
– opisuje skład i właściwości powietrza 
– określa, co to są stałe i zmienne składniki  
powietrza 
– opisuje właściwości fizyczne, chemiczne  
tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu 
– podaje, że woda jest związkiem  
chemicznym wodoru i tlenu 
– tłumaczy, na czym polega zmiana stanów 
skupienia na przykładzie wody 
– omawia obieg wody w przyrodzie 
– określa znaczenie powietrza, wody, tlenu 
– określa, jak zachowują się substancje  
higroskopijne 
– opisuje, na czym polega reakcja syntezy,  
analizy, wymiany 
– omawia, na czym polega utlenianie, spalanie 
– definiuje pojęcia substrat i produkt reakcji  
chemicznej 
– wskazuje substraty i produkty reakcji 
chemicznej  
– określa typy reakcji chemicznych 
– określa, co to są tlenki i jaki jest ich podział 
– wymienia niektóre efekty towarzyszące  
reakcjom chemicznym 
– wymienia podstawowe źródła, rodzaje  
i skutki zanieczyszczeń powietrza 

a związkiem chemicznym 

– wymienia stałe i zmienne składniki  

powietrza 

– bada skład powietrza 

– oblicza przybliżoną objętość tlenu i azotu,  

np. w sali lekcyjnej 

– opisuje, jak można otrzymać tlen 

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne  

gazów szlachetnych 

– opisuje obieg tlenu, tlenku węgla(IV)  

i azotu w przyrodzie 

– wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy 

– wymienia zastosowania tlenków wapnia, 

żelaza, glinu, azotu, gazów szlachetnych, 

tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru 

– podaje sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) 

(na przykładzie reakcji węgla  

z tlenem) 

– definiuje pojęcie reakcja charakterystyczna 

– planuje doświadczenie umożliwiające  

wykrycie obecności tlenku węgla(IV)  

w powietrzu wydychanym z płuc 

– wyjaśnia, co to jest efekt cieplarniany  

– opisuje rolę wody i pary wodnej  

w przyrodzie 

– wymienia właściwości wody 

– wyjaśnia pojęcie higroskopijność 

– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej 

– wskazuje w zapisie słownym przebiegu  

reakcji chemicznej substraty i produkty,  

pierwiastki i związki chemiczne 

– opisuje, na czym polega powstawanie  

dziury ozonowej, kwaśnych opadów 

– podaje sposób otrzymywania wodoru  

(w reakcji kwasu chlorowodorowego z  

metalem) 

- opisuje sposób identyfikowania gazów:  

wodoru, tlenu, tlenku węgla(IV)  

 wymienia źródła, rodzaje i skutki 

zanieczyszczeń powietrza  

– definiuje pojęcia reakcje egzo-  

i endoenergetyczne 

– wykrywa obecność tlenku węgla(IV) 
– opisuje właściwości tlenku węgla(II) 
– wyjaśnia rolę procesu fotosyntezy w naszym 
życiu 
– podaje przykłady substancji szkodliwych dla 
środowiska 
– wyjaśnia, skąd się biorą kwaśne opady 
– określa zagrożenia wynikające z efektu  
cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych  
opadów 
– proponuje sposoby zapobiegania 
powiększania się dziury ozonowej  
i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów 
– zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów 
reakcji chemicznych 
– podaje przykłady różnych typów reakcji 
chemicznych 
– wykazuje obecność pary wodnej  
w powietrzu 
– omawia sposoby otrzymywania wodoru 

– podaje przykłady reakcji egzo-  

i endoenergetycznych  

np. podaje przykłady dziedzin życia, których 
rozwój powoduje negatywne skutki dla 
środowiska przyrodniczego 
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II. Wewnętrzna budowa materii  

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
– definiuje pojęcie materia  
– opisuje ziarnistą budowę materii 
– opisuje, czym różni się atom od 
cząsteczki 
– definiuje pojęcia jednostka masy atomowej,  
masa atomowa, masa cząsteczkowa 
– oblicza masę cząsteczkową prostych  
związków chemicznych 
– opisuje i charakteryzuje skład atomu 
 pierwiastka chemicznego (jądro: protony  
i neutrony, elektrony) 
– definiuje pojęcie elektrony walencyjne 
– wyjaśnia, co to jest liczba atomowa, liczba  
masowa 
– ustala liczbę protonów, elektronów,  
neutronów w atomie danego pierwiastka 
 chemicznego, gdy znane są liczby 
atomowa 
i masowa 
– definiuje pojęcie izotop 
– dokonuje podziału izotopów 
– wymienia dziedziny życia, w których  
stosuje się izotopy  
– opisuje układ okresowy pierwiastków  
chemicznych 
– podaje prawo okresowości 
– podaje, kto jest twórcą układu okresowego  
pierwiastków chemicznych 
– odczytuje z układu okresowego  
podstawowe informacje o pierwiastkach  
chemicznych  
– wymienia typy wiązań chemicznych 
– podaje definicje wiązania kowalencyjnego  
(atomowego), wiązania kowalencyjnego 
 spolaryzowanego, wiązania jonowego 
– definiuje pojęcia jon, kation, anion 
– posługuje się symbolami pierwiastków 
chemicznych 
– odróżnia wzór sumaryczny od wzoru  
strukturalnego 
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne 
cząsteczek  
– definiuje pojęcie wartościowość 
– podaje wartościowość pierwiastków  
chemicznych w stanie wolnym  

Uczeń: 
– omawia poglądy na temat budowy materii 
– wyjaśnia zjawisko dyfuzji 
– podaje założenia teorii atomistyczno- 
-cząsteczkowej budowy materii 
– oblicza masy cząsteczkowe 
– definiuje pojęcie pierwiastek chemiczny 
– wymienia rodzaje izotopów 
– wyjaśnia różnice w budowie atomów  
izotopów wodoru 
– wymienia dziedziny życia, w których 
stosuje się izotopy 
– korzysta z układu okresowego pierwiastków 
chemicznych 
– wykorzystuje informacje odczytane z układu  
okresowego pierwiastków chemicznych 
– podaje maksymalną liczbę elektronów na 
 poszczególnych powłokach (K, L, M) 
– zapisuje konfiguracje elektronowe  
– rysuje proste przykłady modeli atomów  
pierwiastków chemicznych 
– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne 
wymaganych cząsteczek 
– odczytuje ze wzoru chemicznego, z jakich  
pierwiastków chemicznych i ilu atomów składa 
się cząsteczka lub kilka cząsteczek 
– opisuje rolę elektronów walencyjnych  
w łączeniu się atomów 
– opisuje sposób powstawania jonów 
– określa rodzaj wiązania w prostych  
przykładach cząsteczek  
- podaje przykłady substancji o wiązaniu  
kowalencyjnym (atomowym) i substancji  
o wiązaniu jonowym  
– odczytuje wartościowość pierwiastków 
chemicznych z układu okresowego  
pierwiastków 
– zapisuje wzory związków chemicznych na 
podstawie podanej wartościowości lub nazwy 
pierwiastków chemicznych 
– podaje nazwę związku chemicznego  
na podstawie wzoru 
– określa wartościowość pierwiastków  
w związku chemicznym 
– zapisuje wzory cząsteczek korzystając  
z modeli  

Uczeń: 
– planuje doświadczenie potwierdzające  
ziarnistość budowy materii 
– wyjaśnia różnice między pierwiastkiem  
a związkiem chemicznym na podstawie 
założeń teorii atomistyczno-cząsteczkowej 
budowy materii 
– oblicza masy cząsteczkowe związków 
chemicznych 
– wymienia zastosowania izotopów 
– korzysta swobodnie z informacji zawartych  
w układzie okresowym pierwiastków  
chemicznych 
– oblicza maksymalną liczbę elektronów  
na powłokach 
– zapisuje konfiguracje elektronowe 
– rysuje modele atomów  
– określa typ wiązania chemicznego  
w podanym związku chemicznym 
– wyjaśnia, dlaczego gazy szlachetne są 
bardzo mało aktywne chemicznie na 
podstawie budowy ich atomów 
– wyjaśnia różnice między różnymi typami  
wiązań chemicznych 
– opisuje powstawanie wiązań atomowych 
(kowalencyjnych) dla wymaganych 
przykładów 
– zapisuje elektronowo mechanizm 
powstawania jonów (wymagane przykłady) 
– opisuje mechanizm powstawania wiązania 
jonowego 
– wykorzystuje pojęcie wartościowości 
– określa możliwe wartościowości pierwiastka 
chemicznego na podstawie jego położenia  
w układzie okresowym pierwiastków 
– nazywa związki chemiczne na podstawie  
wzorów i zapisuje wzory na podstawie ich  
nazw 
– zapisuje i odczytuje równania reakcji  
chemicznych (o większym stopniu trudności) 
– przedstawia modelowy schemat równania  
reakcji chemicznej 
– rozwiązuje zadania na podstawie prawa 
zachowania masy i prawa stałości składu 
związku chemicznego 
– dokonuje prostych obliczeń 

Uczeń: 
– definiuje pojęcie masa atomowa jako  
średnia masa atomowa danego pierwiastka  
chemicznego z uwzględnieniem jego składu  
izotopowego 
– oblicza zawartość procentową izotopów  
w pierwiastku chemicznym 
– wyjaśnia związek między podobieństwami 
właściwości pierwiastków chemicznych 
zapisanych w tej samej grupie układu 
okresowego a budową ich atomów i liczbą 
elektronów walencyjnych 
–  uzasadnia i udowadnia doświadczalnie,  
że msubstr = mprod  
– rozwiązuje trudniejsze zadania  
wykorzystujące poznane prawa (zachowania  
masy, stałości składu związku chemicznego) 
– wskazuje podstawowe różnice między  
wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz 
 kowalencyjnym niespolaryzowanym  
a kowalencyjnym spolaryzowanym 
– opisuje zależność właściwości związku  
chemicznego od występującego w nim  
wiązania chemicznego 
– porównuje właściwości związków 
kowalencyjnych i jonowych (stan 
skupienia, temperatury topnienia 
i wrzenia) 
– określa, co wpływa na aktywność chemiczną 
pierwiastka 
– zapisuje i odczytuje równania reakcji  
chemicznych o dużym stopniu trudności 
– wykonuje obliczenia stechiometryczne 
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– odczytuje z układu okresowego  
maksymalną wartościowość pierwiastków  
chemicznych grup 1., 2. i 13.-17. 
– wyznacza wartościowość pierwiastków  
chemicznych na podstawie wzorów  
sumarycznych 
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny 
cząsteczki związku dwupierwiastkowego  
na podstawie wartościowości pierwiastków 
chemicznych 
– określa na podstawie wzoru liczbę  
pierwiastków w związku chemicznym  
– interpretuje zapisy (odczytuje ilościowo 
i jakościowo proste zapisy), np. H2, 2 H, 2 H2 
itp. 
– ustala na podstawie wzoru sumarycznego  
nazwę dla prostych dwupierwiastkowych  
związków chemicznych  
– ustala na podstawie nazwy wzór  
sumaryczny dla prostych  
dwupierwiastkowych związków  
chemicznych  
– rozróżnia podstawowe rodzaje reakcji  
chemicznych 
– podaje treść prawa zachowania masy 
– podaje treść prawa stałości składu  
związku chemicznego 
– przeprowadza proste obliczenia  
z wykorzystaniem prawa zachowania masy  
i prawa stałości składu związku  
chemicznego 
– definiuje pojęcia równanie reakcji 
chemicznej, współczynnik stechiometryczny  
– dobiera współczynniki w prostych 
przykładach równań reakcji chemicznych 
– zapisuje proste przykłady równań reakcji  
chemicznych 
– odczytuje proste równania reakcji  
chemicznych 

– rysuje model cząsteczki 
– wyjaśnia znaczenie współczynnika  
stechiometrycznego i indeksu  
stechiometrycznego 
– wyjaśnia pojęcie równania reakcji  
chemicznej 
– odczytuje równania reakcji chemicznych 
– zapisuje równania reakcji chemicznych 
- dobiera współczynniki w równaniach  
reakcji chemicznych 
 

stechiometrycznych 

 
 
 
III. Woda i roztwory wodne  

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
– charakteryzuje rodzaje wód występujących  
w przyrodzie 
– podaje, na czym polega obieg wody  

Uczeń: 
– opisuje budowę cząsteczki wody 
– wyjaśnia, co to jest cząsteczka polarna 
– wymienia właściwości wody zmieniające  

Uczeń: 
– wyjaśnia, na czym polega tworzenie  
wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego  
w cząsteczce wody 

Uczeń: 
– wymienia laboratoryjne sposoby 
otrzymywania wody 
– proponuje doświadczenie udowadniające,  
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w przyrodzie 
– wymienia stany skupienia wody 
– nazywa przemiany stanów skupienia wody 
– opisuje właściwości wody 
– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny  
cząsteczki wody 
– definiuje pojęcie dipol 
– identyfikuje cząsteczkę wody jako dipol 
– wyjaśnia podział substancji na dobrze i słabo 
rozpuszczalne oraz praktycznie  
nierozpuszczalne w wodzie 
- podaje przykłady substancji, które  
rozpuszczają się i nie rozpuszczają się  
w wodzie 
– wyjaśnia pojęcia rozpuszczalnik i substancja 
 rozpuszczana 
– definiuje pojęcie rozpuszczalność 
– wymienia czynniki, które wpływają  
na rozpuszczalność 
– określa, co to jest wykres rozpuszczalności 
– odczytuje z wykresu rozpuszczalności  
rozpuszczalność danej substancji w podanej  
temperaturze 
– wymienia czynniki wpływające na szybkość 
rozpuszczania się substancji stałej w wodzie 
– definiuje pojęcia roztwór właściwy, koloid  
i zawiesina 
– definiuje pojęcia roztwór nasycony i roztwór 
 nienasycony oraz roztwór stężony i roztwór  
rozcieńczony 
– definiuje pojęcie krystalizacja 
– podaje sposoby otrzymywania roztworu 
nienasyconego z nasyconego i odwrotnie 
– definiuje stężenie procentowe roztworu 
– podaje wzór opisujący stężenie procentowe 
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem 
pojęć: stężenie procentowe, masa 
substancji, masa rozpuszczalnika, masa 
roztworu (proste) 

się pod wpływem zanieczyszczeń 
– proponuje sposoby racjonalnego 
gospodarowania wodą 
– tłumaczy, na czym polega proces 
mieszania, rozpuszczania 
– określa, dla jakich substancji woda jest  
dobrym rozpuszczalnikiem 
– charakteryzuje substancje ze względu na ich 
rozpuszczalność w wodzie 
– planuje doświadczenia wykazujące wpływ 
różnych czynników na szybkość  
rozpuszczania substancji stałych w wodzie 
– porównuje rozpuszczalność różnych  
substancji w tej samej temperaturze 
– oblicza ilość substancji, którą można 
rozpuścić w określonej ilości wody  
w podanej temperaturze 
– podaje przykłady substancji, które  
rozpuszczają się w wodzie, tworząc  
roztwory właściwe 
– podaje przykłady substancji, które nie 
rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy 
lub zawiesiny 
– wskazuje różnice między roztworem  
właściwym a zawiesiną 
– opisuje różnice między roztworem  
rozcieńczonym, stężonym, nasyconym  
i nienasyconym 
– przeprowadza krystalizację 
– przekształca wzór na stężenie procentowe  
roztworu tak, aby obliczyć masę substancji  
rozpuszczonej lub masę roztworu 
– oblicza masę substancji rozpuszczonej lub  
masę roztworu, znając stężenie procentowe  
roztworu 
– wyjaśnia, jak sporządzić roztwór  
o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 
20-procentowego roztworu soli kuchennej) 

– wyjaśnia budowę polarną cząsteczki wody 
– określa właściwości wody wynikające z jej  
budowy polarnej 
– wyjaśnia, dlaczego woda dla jednych 
substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla 
innych nie 
– przedstawia za pomocą modeli proces  
rozpuszczania w wodzie substancji o budowie 
polarnej, np. chlorowodoru 
– podaje rozmiary cząstek substancji  
wprowadzonych do wody i znajdujących się  
w roztworze właściwym, koloidzie,  
zawiesinie 
– wykazuje doświadczalnie wpływ różnych  
czynników na szybkość rozpuszczania  
substancji stałej w wodzie 
– posługuje się sprawnie wykresem  
rozpuszczalności 
– dokonuje obliczeń z wykorzystaniem  
wykresu rozpuszczalności 
– oblicza masę wody, znając masę roztworu 
i jego stężenie procentowe 
– prowadzi obliczenia z wykorzystaniem  
pojęcia gęstości 
– podaje sposoby na zmniejszenie lub 
zwiększenie stężenia roztworu 
– oblicza stężenie procentowe roztworu  
powstałego przez zagęszczenie, rozcieńczenie 
roztworu 
– oblicza stężenie procentowe roztworu  
nasyconego w danej temperaturze  
(z wykorzystaniem wykresu 
rozpuszczalności) 
– wymienia czynności prowadzące  
do sporządzenia określonej ilości roztworu  
o określonym stężeniu procentowym 
– sporządza roztwór o określonym stężeniu  
procentowym 
- wyjaśnia, co to jest woda destylowana  
i czym się różni od wód występujących  
w przyrodzie 

że woda jest związkiem wodoru i tlenu 
– opisuje wpływ izotopów wodoru i tlenu na 
właściwości wody 
– określa wpływ ciśnienia atmosferycznego na 
wartość temperatury wrzenia wody 
– porównuje rozpuszczalność w wodzie 
związków kowalencyjnych i jonowych 
– wykazuje doświadczalnie, czy roztwór jest  
nasycony, czy nienasycony 
– rozwiązuje zadania rachunkowe na stężenie 
procentowe z wykorzystaniem gęstości 
– oblicza rozpuszczalność substancji w danej  
temperaturze, znając stężenie procentowe jej  
roztworu nasyconego w tej temperaturze 
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Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla klasy II gimnazjum 
 
IV. Kwasy  

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
– wymienia zasady bhp dotyczące 

obchodzenia się z kwasami 
– definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit  
– wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy 

przykłady wskaźników 
– opisuje zastosowania wskaźników 
– odróżnia kwasy od innych substancji 
chemicznych za pomocą wskaźników 
– definiuje pojęcie kwasy 
– opisuje budowę kwasów beztlenowych 
i tlenowych 
– odróżnia kwasy tlenowe od beztlenowych 
– wskazuje wodór i resztę kwasową we 

wzorze kwasu 
– wyznacza wartościowość reszty kwasowej 
– zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, 

H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4 
– podaje nazwy poznanych kwasów 
– opisuje właściwości kwasów: 
chlorowodorowego, azotowego(V) 
i siarkowego(VI) 
– opisuje podstawowe zastosowania 

kwasów: chlorowodorowego, 
azotowego(V) i siarkowego(VI) 

– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja 
jonowa (elektrolityczna) kwasów 

– definiuje pojęcia jon, kation i anion 
– zapisuje równania reakcji dysocjacji 

jonowej kwasów (proste przykłady) 
– wyjaśnia pojęcie kwaśne opady 
 

Uczeń: 
– wymienia wspólne właściwości kwasów 
– wyjaśnia, z czego wynikają wspólne 

właściwości kwasów 
– zapisuje wzory strukturalne poznanych 

kwasów 
– wyjaśnia pojęcie tlenek kwasowy 
– wskazuje przykłady tlenków kwasowych 
– wymienia metody otrzymywania kwasów 

tlenowych i beztlenowych 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

poznanych kwasów 
– opisuje właściwości poznanych kwasów 
– opisuje zastosowania poznanych kwasów  
- wyjaśnia pojęcie dysocjacja jonowa  
– zapisuje i odczytuje wybrane równania 

reakcji dysocjacji jonowej kwasów 
– definiuje pojęcie odczyn kwasowy 
– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych 

doświadczeń 
 

Uczeń: 
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze 

stężonymi roztworami kwasów należy 
zachować szczególną ostrożność 

– wymienia poznane tlenki kwasowe 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

wskazanego kwasu 
– wykazuje doświadczalnie żrące właściwości 

kwasu siarkowego(VI) 
– podaje zasadę bezpiecznego 

rozcieńczania stężonego roztworu kwasu 
siarkowego(VI) 

– wyjaśnia, dlaczego kwas siarkowy(VI) 
pozostawiony w otwartym naczyniu zwiększa 
swą objętość 

– planuje doświadczalne wykrycie białka 
w próbce żywności (w serze, mleku, jajku) 

– opisuje reakcję ksantoproteinową 
– zapisuje i odczytuje równania reakcji 

dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) 
kwasów 

– określa odczyn roztworu kwasowego 
na podstawie znajomości jonów obecnych 
w badanym roztworze 

– analizuje proces powstawania kwaśnych 
opadów i skutki ich działania 

– rozwiązuje chemografy 
– opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 
 

Uczeń: 
– zapisuje wzór strukturalny dowolnego kwasu 

nieorganicznego o podanym wzorze 
sumarycznym 

– projektuje doświadczenia, w których 
wyniku można otrzymywać kwasy 

– identyfikuje kwasy, na podstawie podanych 
informacji 

– odczytuje równania reakcji chemicznych 
– potrafi rozwiązywać trudniejsze chemografy 
– proponuje sposoby ograniczenia   
  powstawania kwaśnych opadów 
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V. Wodorotlenki  

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
– wymienia zasady bhp dotyczące 

obchodzenia się z zasadami 
– odróżnia zasady od innych substancji 
chemicznych za pomocą wskaźników 
– definiuje pojęcia wodorotlenek i zasada 
– opisuje budowę wodorotlenków 
– podaje wartościowość grupy wodorotlenowej  
– zapisuje wzory sumaryczne 
wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, 
Al(OH)3 
– opisuje właściwości oraz zastosowania 
wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia 
– wyjaśnia, na czym polega dysocjacja 
jonowa (elektrolityczna) zasad 
– zapisuje równania dysocjacji jonowej 
zasad (proste przykłady) 
- podaje nazwy jonów powstałych w wyniku 
– odróżnia zasady od kwasów za pomocą 
wskaźników 
– wymienia rodzaje odczynu roztworów 
– określa zakres pH i barwy wskaźników 
dla poszczególnych odczynów 

Uczeń: 
– wymienia wspólne właściwości zasad 
– wyjaśnia, z czego wynikają wspólne 
właściwości zasad 
– definiuje pojęcie tlenek zasadowy 
– podaje przykłady tlenków zasadowych 
– wymienia dwie główne metody otrzymywania 
wodorotlenków 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 
wodorotlenku sodu, potasu i wapnia 
– wyjaśnia pojęcia woda wapienna, wapno 
palone i wapno gaszone 
– określa rozpuszczalność wodorotlenków 
na podstawie tabeli rozpuszczalności 
– odczytuje proste równania dysocjacji jonowej 
(elektrolitycznej) zasad 
– definiuje pojęcie odczyn zasadowy 
– omawia skalę pH 
– bada odczyn i pH roztworu 
– zapisuje obserwacje do przeprowadzanych 
doświadczeń 

Uczeń: 
– rozróżnia pojęcia wodorotlenek i zasada 
– wymienia przykłady wodorotlenków i zasad 
– wyjaśnia, dlaczego podczas pracy 

z zasadami należy zachować szczególną 
ostrożność  

– wymienia poznane tlenki zasadowe 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 
wybranego wodorotlenku 
– planuje doświadczenia, w których 
wyniku, można otrzymać wodorotlenek: 
sodu, potasu lub wapnia 
– planuje sposób otrzymywania 
wodorotlenków trudno rozpuszczalnych 
– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji 
jonowej (elektrolitycznej) zasad 
– określa odczyn roztworu zasadowego na 
podstawie znajomości jonów obecnych 
w badanym roztworze 
– rozwiązuje chemografy 
– opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 
– wymienia przyczyny odczynu 
kwasowego, zasadowego, obojętnego 
roztworów 
– interpretuje wartość pH w ujęciu 
jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, 
obojętny) 
– opisuje zastosowania wskaźników 
– planuje doświadczenie, które umożliwi 
zbadanie wartości pH produktów 
używanych w życiu codziennym  

Uczeń: 
– zapisuje wzór sumaryczny wodorotlenku 
dowolnego metalu 
– planuje doświadczenia, w których wyniku 
można otrzymać różne wodorotlenki, także 
trudno rozpuszczalne 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 
różnych wodorotlenków 
– identyfikuje wodorotlenki na podstawie 
podanych informacji 
– odczytuje równania reakcji chemicznych 
– rozwiązuje chemografy o większym stopniu 
trudności 
– wyjaśnia pojęcie skala pH 
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VI. Sole  

Ocena dopuszczająca 
[1] 

Ocena dostateczna 
[1 + 2] 

Ocena dobra 
[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 
[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 
– opisuje budowę soli 
– wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze 

soli 
– zapisuje wzory sumaryczne soli 
(chlorków, siarczków) 
– tworzy nazwy soli na podstawie wzorów 

sumarycznych i zapisuje wzory 
sumaryczne soli na podstawie ich nazw, 
np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, 
siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu 
i wapnia 

– wskazuje wzory soli wśród zapisanych 
wzorów związków chemicznych  

– opisuje, w jaki sposób dysocjują sole 
– zapisuje równania reakcji dysocjacji 

jonowej soli (proste przykłady) 
– dzieli sole ze względu na ich 

rozpuszczalność w wodzie 
– określa rozpuszczalność soli w wodzie na 

podstawie tabeli rozpuszczalności 
wodorotlenków i soli 

– podaje sposób otrzymywania soli trzema 
podstawowymi metodami (kwas + zasada, 
metal + kwas, tlenek metalu + kwas) 

– zapisuje cząsteczkowo równania reakcji 
otrzymywania soli (najprostsze) 

– definiuje pojęcia reakcje zobojętniania 
i reakcje strąceniowe 

– odróżnia zapis cząsteczkowy od zapisu 
jonowego równania reakcji chemicznej 

– określa związek ładunku jonu z 
wartościowością metalu i reszty kwasowej 

– wymienia zastosowania najważniejszych 
soli, np. chlorku sodu 

Uczeń: 
– wymienia cztery najważniejsze sposoby 

otrzymywania soli 
– podaje nazwy i wzory soli (typowe przykłady) 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

soli (reakcja zobojętniania) w postaci 
cząsteczkowej, jonowej oraz jonowej 
skróconej 

– odczytuje równania reakcji otrzymywania soli 
– wyjaśnia pojęcia reakcja zobojętniania 

i reakcja strąceniowa 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania soli 

(reakcja strąceniowa) w postaci 
cząsteczkowej 

– korzysta z tabeli rozpuszczalności 
wodorotlenków i soli 

– zapisuje i odczytuje wybrane równania 
reakcji dysocjacji jonowej soli  

– dzieli metale ze względu na ich aktywność 
chemiczną (szereg aktywności metali) 

– wymienia sposoby zachowania się metali w 
reakcji z kwasami (np. miedź lub magnez w 
reakcji z kwasem chlorowodorowym) 

– zapisuje obserwacje z przeprowadzanych na 
lekcji doświadczeń 

 

Uczeń: 
– podaje nazwy i wzory dowolnych soli  
– zapisuje i odczytuje równania dysocjacji 

jonowej (elektrolitycznej) soli 
– stosuje metody otrzymywania soli 
– wyjaśnia przebieg reakcji zobojętniania 
– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

soli w postaci cząsteczkowej i jonowej  
– określa, korzystając z szeregu aktywności 

metali, które metale reagują z kwasami 
według schematu:  

             metal + kwas  sól + wodór 
– wymienia przykłady soli występujących 
w przyrodzie 
- projektuje doświadczenia umożliwiające 
otrzymywanie soli w reakcjach 
strąceniowych 
– formułuje wniosek dotyczący wyniku 
reakcji strąceniowej na podstawie analizy 
tabeli rozpuszczalności soli 
i wodorotlenków 
– podaje zastosowania soli 
– opisuje doświadczenia przeprowadzane 

na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek) 

Uczeń: 
– wskazuje substancje, które mogą ze sobą 
reagować, tworząc sól 
– podaje metody otrzymywania soli 
– identyfikuje sole na podstawie podanych 

informacji 
– wyjaśnia, jakie zmiany zaszły w odczynie 

roztworów poddanych reakcji zobojętniania 
– przewiduje, czy zajdzie dana reakcja 

chemiczna 
– proponuje reakcję tworzenia soli trudno 

rozpuszczalnej  
– określa zastosowanie reakcji strąceniowej 
– zapisuje i odczytuje równania reakcji 

otrzymywania dowolnej soli w postaci 
cząsteczkowej i jonowej 

– projektuje doświadczenia otrzymywania soli 
– przewiduje efekty zaprojektowanych  

doświadczeń 
– formułuje wniosek do zaprojektowanych 

doświadczeń 

 
Wybrane wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich nabycie przez ucznia może być podstawą do wystawienia oceny celującej. Uczeń:  
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Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla klasy III 

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– podaje kryteria podziału chemii na organiczną 

i nieorganiczną 

– określa, czym zajmuje się chemia organiczna 

– definiuje pojęcie węglowodory  

– wymienia naturalne źródła węglowodorów 

– stosuje zasady BHP w pracy z gazem ziemnym oraz 

produktami przeróbki ropy naftowej 

– opisuje budowę i występowanie metanu 

– podaje wzory sumaryczny i strukturalny metanu 

– opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metanu 

– opisuje, na czym polegają spalanie całkowite 

i niecałkowite 

– zapisuje równania reakcji spalania całkowitego 

i niecałkowitego metanu 

– definiuje pojęcie szereg homologiczny 

– podaje wzory sumaryczne i strukturalne etenu i etynu 

– opisuje najważniejsze właściwości etenu i etynu 

– definiuje pojęcia: polimeryzacja, monomer i polimer 

– opisuje najważniejsze zastosowania etenu i etynu 

– definiuje pojęcia węglowodory nasycone 

i węglowodory nienasycone 

– klasyfikuje alkany do węglowodorów nasyconych,  

a alkeny i alkiny do nienasyconych 

– określa wpływ węglowodorów nasyconych 

i nienasyconych na wodę bromową (lub rozcieńczony 

roztwór manganianu(VII) potasu)  

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie szereg homologiczny 

– podaje zasady tworzenia nazw alkenów 

i alkinów na podstawie nazw alkanów 

– zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne 

i półstrukturalne oraz podaje nazwy alkanów, 

alkenów i alkinów 

– buduje model cząsteczki metanu, etenu, etynu 

– wyjaśnia różnicę między spalaniem całkowitym a 

niecałkowitym 

– opisuje właściwości fizyczne oraz chemiczne 

(spalanie) metanu, etanu, etenu i etynu 

– zapisuje i odczytuje równania reakcji spalania 

metanu, etenu i etynu 

– podaje sposoby otrzymywania etenu i etynu 

– porównuje budowę etenu i etynu 

– wyjaśnia, na czym polegają reakcje przyłączania  i 

polimeryzacji 

– wyjaśnia, jak doświadczalnie odróżnić 

węglowodory nasycone od nienasyconych 

– określa, od czego zależą właściwości 

węglowodorów 

– wykonuje proste obliczenia dotyczące 

węglowodorów 

Uczeń: 

– tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego 

alkanów (na podstawie wzorów trzech 

kolejnych alkanów) 

–proponuje, jak doświadczalnie wykryć produkty 

spalania węglowodorów 

– zapisuje równania reakcji spalania 

całkowitego i niecałkowitego alkanów, alkenów, 

alkinów 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania etenu 

i etynu 

– odczytuje podane równania reakcji chemicznej 

– zapisuje równania reakcji etenu i etynu 

z bromem, polimeryzacji etenu  

– opisuje rolę katalizatora w reakcji chemicznej 

– wyjaśnia zależność między długością 

łańcucha węglowego a właściwościami (np. 

stanem skupienia, lotnością, palnością) 

alkanów 

– wyjaśnia, co jest przyczyną większej 

reaktywności chemicznej węglowodorów 

nienasyconych w porównaniu z węglowodorami 

nasyconymi 

– opisuje właściwości i zastosowania 

polietylenu 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie węglowodorów 

Uczeń: 

– dokonuje analizy właściwości węglowodorów 

– wyjaśnia wpływ wiązania wielokrotnego w 

cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność 

chemiczną 

– zapisuje równania reakcji przyłączania (np. 

bromowodoru, wodoru, chloru) do 

węglowodorów zawierających wiązanie 

wielokrotne  

– określa produkty polimeryzacji etynu 

– projektuje doświadczenia chemiczne 

– stosuje zdobytą wiedzę w złożonych 

zadaniach 



str. 186 
 

– podaje wzory ogólne szeregów homologicznych 

alkanów, alkenów i alkinów 

– przyporządkowuje dany węglowodór do odpowiedniego 

szeregu homologicznego 

– odróżnia wzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i 

półstrukturalnego 

– zapisuje wzory sumaryczne i nazwy alkanu, alkenu 

i alkinu o podanej liczbie atomów węgla (do pięciu 

atomów węgla w cząsteczce) 

– zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne (proste 

przykłady) węglowodorów 

nasyconych od nienasyconych 

– opisuje przeprowadzane doświadczenia 

chemiczne 

 

 

 

 

VIII. Pochodne węglowodorów 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– dowodzi, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry, 

aminy, aminokwasy są pochodnymi węglowodorów 

– opisuje budowę pochodnych węglowodorów (grupa 

węglowodorowa + grupa funkcyjna) 

– wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład 

pochodnych węglowodorów 

– klasyfikuje daną substancję organiczną do 

odpowiedniej grupy związków chemicznych 

– określa, co to jest grupa funkcyjna 

– zaznacza grupy funkcyjne w alkoholach, kwasach 

karboksylowych, estrach, aminach i aminokwasach i 

podaje ich nazwy 

– zapisuje wzory ogólne alkoholi, kwasów 

Uczeń: 

– zapisuje nazwy i wzory omawianych grup 

funkcyjnych 

– zapisuje wzory i wymienia nazwy alkoholi 

– zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny 

glicerolu 

– uzasadnia stwierdzenie, że alkohole i kwasy 

karboksylowe tworzą szeregi homologiczne 

– podaje odczyn roztworu alkoholu 

– opisuje fermentację alkoholową 

– zapisuje równania reakcji spalania etanolu 

– podaje przykłady kwasów organicznych 

występujących w przyrodzie i wymienia ich 

zastosowania 

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego alkohol etylowy wykazuje 

odczyn obojętny 

– wyjaśnia, w jaki sposób tworzy się nazwę 

systematyczną glicerolu 

– zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

– podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne 

kwasów karboksylowych 

– wyjaśnia, dlaczego wyższe kwasy karboksylowe 

nazywa się kwasami tłuszczowymi 

– porównuje właściwości kwasów organicznych i 

nieorganicznych 

– porównuje właściwości kwasów karboksylowych 

– podaje metodę otrzymywania kwasu octowego 

Uczeń: 

– proponuje doświadczenie chemiczne 

do podanego tematu 

– formułuje wnioski z doświadczeń 

chemicznych 

– przeprowadza doświadczenia chemiczne 

– zapisuje wzory dowolnych alkoholi 

i kwasów karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji chemicznych dla 

alkoholi, kwasów karboksylowych 

o wyższym stopniu trudności (np. więcej niż 

5 atomów węgla w cząsteczce) (dla alkoholi 

i kwasów karboksylowych) 

– wyjaśnia zależność między długością 
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karboksylowych i estrów 

– zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych 

alkoholi monohydroksylowych i kwasów 

karboksylowych (do 2 atomów węgla w cząsteczce) 

oraz tworzy ich nazwy 

– zaznacza we wzorze kwasu karboksylowego resztę 

kwasową 

– określa, co to są nazwy zwyczajowe i systematyczne 

– wymienia reguły tworzenia nazw systematycznych 

związków organicznych 

– podaje nazwy zwyczajowe omawianych kwasów 

karboksylowych (mrówkowy, octowy) 

– opisuje najważniejsze właściwości metanolu, 

etanolu, glicerolu oraz kwasów etanowego 

i metanowego 

– zapisuje równanie reakcji spalania metanolu 

– opisuje podstawowe zastosowania etanolu i kwasu 

etanowego 

– dokonuje podziału alkoholi na monohydroksylowe, 

polihydroksylowe oraz kwasów karboksylowych na 

nasycone i nienasycone 

– określa, co to są alkohole polihydroksylowe 

– wymienia dwa najważniejsze kwasy tłuszczowe 

– opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów 

karboksylowych (kwasów tłuszczowych: 

stearynowego i oleinowego) 

– definiuje pojęcie mydła 

– wymienia związki chemiczne, będące substratami 

reakcji estryfikacji 

– definiuje pojęcie estry 

– wymienia przykłady występowania estrów w przyrodzie 

– opisuje zagrożenia związane z alkoholami (metanol, 

– tworzy nazwy prostych kwasów 

karboksylowych (do 5 atomów węgla w 

cząsteczce) oraz zapisuje ich wzory 

sumaryczne i strukturalne 

– podaje właściwości kwasów metanowego 

(mrówkowego) i etanowego (octowego) 

– omawia dysocjację jonową kwasów 

karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji spalania, reakcji 

dysocjacji jonowej, reakcji z:  metalami, 

tlenkami metali i zasadami kwasów 

metanowego i etanowego 

– podaje nazwy soli pochodzących od kwasów 

metanowego i etanowego 

– podaje nazwy wyższych kwasów 

karboksylowych 

– zapisuje wzory sumaryczne kwasów 

palmitynowego, stearynowego i oleinowego 

– opisuje, jak doświadczalnie udowodnić, że dany 

kwas karboksylowy jest kwasem nienasyconym 

– podaje przykłady estrów 

– tworzy nazwy estrów pochodzących 

od podanych nazw kwasów i alkoholi (proste 

przykłady) 

– wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji 

– określa sposób otrzymywania wskazanego estru, 

np. octanu etylu 

– wymienia właściwości fizyczne octanu etylu 

– opisuje budowę i właściwości amin na 

przykładzie metyloaminy 

– zapisuje wzór najprostszej aminy 

– opisuje negatywne skutki działania etanolu 

– wyjaśnia proces fermentacji octowej 

– opisuje równania reakcji chemicznych dla 

kwasów karboksylowych 

– podaje nazwy soli kwasów organicznych 

– określa miejsce występowania wiązania 

podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie kwasów 

oleinowego od palmitynowego lub 

stearynowego 

– zapisuje równania reakcji chemicznych 

prostych kwasów karboksylowych 

z alkoholami monohydroksylowymi 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

podanych estrów 

– tworzy wzory estrów na podstawie podanych 

nazw kwasów i alkoholi 

– zapisuje wzory poznanej aminy i aminokwasu 

– opisuje budowę, właściwości fizyczne 

i chemiczne aminokwasów na przykładzie 

glicyny 

– opisuje przeprowadzone doświadczenia 

chemiczne 

łańcucha węglowego a stanem skupienia 

i reaktywnością chemiczną alkoholi 

oraz kwasów karboksylowych 

– zapisuje równania reakcji otrzymywania 

estru o podanej nazwie lub podanym 

wzorze 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające otrzymanie estru 

o podanej nazwie 

– opisuje właściwości estrów w 

kontekście ich zastosowań 

– przewiduje produkty reakcji chemicznej 

– identyfikuje poznane substancje 

– dokładnie omawia reakcję estryfikacji 

– omawia różnicę między reakcją estryfikacji 

a reakcją zobojętniania 

– zapisuje równania reakcji chemicznych 

w postaci cząsteczkowej, jonowej oraz 

skróconej jonowej 

– analizuje konsekwencje istnienia dwóch 

grup funkcyjnych w cząsteczce aminokwasu 

– zapisuje równanie reakcji tworzenia 

dipeptydu 

– wyjaśnia mechanizm powstawania wiązania 

peptydowego 

– potrafi wykorzystać swoją wiedzę do 

rozwiązywania złożonych zadań 
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etanol) 

– zna toksyczne właściwości poznanych substancji 

– określa, co to są aminy i aminokwasy 

– podaje przykłady występowania amin i aminokwasów 

na organizm ludzki 

– zapisuje obserwacje do wykonywanych 

doświadczeń chemicznych 

                                                                                                   

 

IX. Substancje o znaczeniu biologicznym 

 

Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1 + 2] 

Ocena dobra 

[1 + 2 + 3] 

Ocena bardzo dobra 

[1 + 2 + 3 + 4] 

Uczeń: 

– wymienia główne pierwiastki chemiczne wchodzące 

w skład organizmu człowieka 

– wymienia podstawowe składniki żywności 

oraz miejsce ich występowania 

– wymienia miejsca występowanie celulozy i 

skrobi w przyrodzie 

– określa, co to są makroelementy i mikroelementy 

– wymienia pierwiastki chemiczne, które wchodzą 

w skład tłuszczów, sacharydów i białek 

– klasyfikuje tłuszcze ze względu na pochodzenie, 

stan skupienia i charakter chemiczny 

– wymienia rodzaje białek 

– klasyfikuje sacharydy 

– definiuje białka, jako związki chemiczne 

powstające z aminokwasów 

– wymienia przykłady tłuszczów, sacharydów i białek 

– określa, co to są węglowodany 

– podaje wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, 

skrobi i celulozy 

– podaje najważniejsze właściwości omawianych 

Uczeń: 

– wyjaśnia rolę składników żywności w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu 

– definiuje pojęcie: tłuszcze 

– opisuje właściwości fizyczne tłuszczów 

– opisuje właściwości białek 

– opisuje właściwości fizyczne glukozy, 

sacharozy, skrobi i celulozy 

– wymienia czynniki powodujące koagulację 

białek 

– opisuje różnice w przebiegu denaturacji 

i koagulacji białek 

– określa wpływ oleju roślinnego na wodę bromową 

– omawia budowę glukozy 

– zapisuje za pomocą wzorów sumarycznych 

równanie reakcji sacharozy z wodą  

– określa przebieg reakcji hydrolizy skrobi 

– wykrywa obecność skrobi i białka w różnych 

produktach spożywczych 

 

Uczeń: 

– podaje wzór ogólny tłuszczów 

– omawia różnice w budowie tłuszczów stałych 

i ciekłych 

– wyjaśnia, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę 

bromową 

– definiuje pojęcia: peptydy, zol, żel, koagulacja, 

peptyzacja 

– wyjaśnia, co to znaczy, że sacharoza jest 

disacharydem 

– porównuje budowę cząsteczek skrobi i celulozy 

– wymienia różnice we właściwościach 

fizycznych skrobi i celulozy 

– zapisuje poznane równania reakcji hydrolizy 

sacharydów 

– definiuje pojęcie wiązanie peptydowe 

– projektuje doświadczenie chemiczne 

umożliwiające odróżnienie tłuszczu 

nienasyconego od nasyconego 

– planuje doświadczenia chemiczne umożliwiające 

badanie właściwości omawianych związków 

Uczeń: 

– podaje wzór tristearynianu glicerolu 

– projektuje doświadczenia chemiczne 

umożliwiające wykrycie białka 

– określa, na czym polega wysalanie białka 

– definiuje pojęcie izomery 

– wyjaśnia, dlaczego skrobia i celuloza są 

polisacharydami 

– wyjaśnia, co to są dekstryny 

– omawia hydrolizę skrobi 

– umie zaplanować i przeprowadzić reakcje 

weryfikujące postawioną hipotezę 

– identyfikuje poznane substancje 
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związków chemicznych 

– definiuje pojęcia denaturacja, koagulacja 

– wymienia czynniki powodujące denaturację 

białek 

– podaje reakcję charakterystyczną białek i skrobi 

– opisuje znaczenie: wody, tłuszczów, białek, 

sacharydów, witamin i mikroelementów dla 

organizmu człowieka 

– opisuje, co to są związki wielkocząsteczkowe 

i wymienia ich przykłady 

– wymienia funkcje podstawowych składników pokarmu 

 

chemicznych 

– opisuje przeprowadzane doświadczenia 

chemiczne 

– opisuje znaczenie i zastosowania skrobi, 

celulozy oraz innych poznanych związków 

chemicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne  - biologia klasa I- III gimnazjum 
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Nauczyciel:  Barbara Marcol 

D z i a ł :  N A U K I  B I O L O G I C Z N E  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– zalicza biologię do nauk 

przyrodniczych, 

– określa przedmiot badań biologii, 

– wymienia nazwy przyrządów 

optycznych używanych do obserwacji 

biologicznych, 

– wymienia podstawowe metody 

badawcze biologii, 

– wykonuje proste preparaty 

mikroskopowe, 

– przygotowuje mikroskop do pracy, 

– wymienia podstawowe metody 

badawcze biologii, 

– wymienia etapy doświadczenia 

biologicznego. 

Uczeń: 

– wymienia główne dyscypliny biologii, 

– rozróżnia przyrządy optyczne 

używane do obserwacji biologicznych, 

– wymienia poszczególne etapy 

obserwacji mikroskopowej, 

– opisuje budowę mikroskopu 

optycznego, 

– posługuje się mikroskopem 

optycznym, 

– oblicza powiększenie mikroskopu i 

prowadzi obserwacje mikroskopowe, 

– opisuje podstawowe metody 

badawcze biologii, 

– rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, 

formułuje problem badawczy i hipotezę. 

Uczeń: 

– wymienia zakres badań wybranych 

dyscyplin biologii, 

– określa przydatność wiedzy 

biologicznej, 

– wyjaśnia zasadę działania mikroskopu 

optycznego, 

– rozróżnia różne rodzaje preparatów 

mikroskopowych, 

– wykonuje rysunek obrazu 

mikroskopowego, 

– charakteryzuje metody badawcze, 

– omawia zasady przeprowadzania 

doświadczeń, 

– planuje i przeprowadza proste 

doświadczenia biologiczne. 

Uczeń: 

– charakteryzuje dyscypliny biologii, 

– ocenia znaczenie odkryć nauk 

biologicznych (w tym medycyny), 

– porównuje zasadę działania różnych 

rodzajów mikroskopów, 

– samodzielnie przeprowadza 

obserwację mikroskopową,  

– sporządza kompletną dokumentację z 

obserwacji, 

– projektuje i przeprowadza 

doświadczenie biologiczne (określa 

problem badawczy, formułuje i 

weryfikuje hipotezę, interpretuje 

wyniki). 

 

Uczeń: 

– ocenia sposoby wykorzystania nauk 

biologicznych w gospodarce i 

codziennym życiu człowieka, 

– analizuje zadania stojące przed 

naukami biologicznymi w XXI w., 

– ocenia znaczenie obserwacji 

mikroskopowych dla nauk 

biologicznych, 

– samodzielnie planuje, uzasadnia 

celowość, przeprowadza i dokumentuje 

obserwacje mikroskopowe, 

– ocenia przydatność prowadzenia 

doświadczeń w nauce biologii. 

  

 

D z i a ł :  B U D O W A  I  C Z Y N N O Ś C I  O R G A N I Z M Ó W  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia kolejne poziomy 

organizacji życia, 

– wymienia podstawowe pierwiastki 

wchodzące w skład organizmów, 

– wymienia główne założenia teorii 

komórkowej, 

– definiuje pojęcie „komórka”,  

– rozpoznaje na schematach i 

preparatach wybrane organelle 

komórkowe,  

– prowadzi obserwacje mikroskopowe 

różnych rodzajów komórek 

– wymienia różnice między 

Uczeń: 

– omawia kolejne poziomy organizacji 

życia, 

– określa skład chemiczny komórki 

roślinnej i zwierzęcej, 

– określa rolę węgla w przyrodzie, 

– określa rolę wody w przyrodzie, 

– charakteryzuje główne założenia teorii 

komórkowej, 

– opisuje budowę komórek: zwierzęcej, 

roślinnej, bakteryjnej i grzybowej, 

– określa funkcje poszczególnych 

organelli komórkowych, 

– określa różnice między organizmami i 

Uczeń: 

– charakteryzuje hierarchiczną strukturę 

materii, 

– porównuje skład chemiczny komórki 

roślinnej i zwierzęcej, 

– określa znaczenie wody dla 

organizmów, 

– porównuje budowę komórek: 

zwierzęcej, roślinnej, bakteryjnej i 

grzybowej, wskazując cechy 

umożliwiające ich rozróżnianie, 

– rozpoznaje w obrazie 

mikroskopowym poszczególne rodzaje 

komórek oraz występujące w nich 

organelle, 

Uczeń: 

– analizuje kolejne poziomy organizacji 

życia w zależności od możliwości 

przeprowadzania procesów życiowych, 

– wykazuje związek między 

właściwościami wody a jej rolą w 

przyrodzie, 

– analizuje różnice pomiędzy 

komórkami: zwierzęcą, roślinną, 

bakteryjną i grzybową, 

– omawia związek budowy 

poszczególnych organelli komórkowych 

z pełnionymi funkcjami, 

– charakteryzuje różnicę efektywności 

przebiegu dyfuzji w zależności od 

Uczeń: 

– ocenia rolę wody i węgla dla istnienia 

życia, 

– konstruuje model komórki, 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych organelli 

komórkowych z pełnionymi funkcjami, 

– uzasadnia, że fotosynteza oraz 

chemosynteza należą do 

autotroficznych sposobów odżywiania 

się, 

– przeprowadza doświadczenie 

demonstrujące wpływ stężenia 

dwutlenku węgla na intensywność 

fotosyntezy i interpretuje jego wyniki, 
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organizmami i wirusami, 

– przedstawia charakterystyczną cechę 

błon biologicznych, 

– wymienia typy transportu przez błony 

biologiczne, 

– wymienia przykłady organizmów 

jedno- i wielokomórkowych, 

– wymienia struktury odpowiedzialne za 

przebieg wybranych procesów 

życiowych w jedno- i 

wielokomórkowym organizmie, 

– definiuje termin „metabolizm”, 

– wymienia sposoby odżywiania się 

organizmów, 

– rozpoznaje organizmy samożywne i 

cudzożywne, 

– przedstawia ogólne równanie 

fotosyntezy, 

– definiuje pojęcia: oddychanie 

komórkowe i wentylacja, 

– przedstawia ogólne równanie 

oddychania komórkowego tlenowego, 

– wymienia rodzaje oddychania 

komórkowego, 

– definiuje pojęcie „wydalanie”, 

– wymienia główne uboczne produkty 

metabolizmu roślin, 

– podaje nazwy głównych azotowych 

produktów przemiany materii u 

zwierząt,  

– definiuje pojęcie „rozmnażanie się”, 

– wymienia główne sposoby 

rozmnażania się, 

– rozpoznaje na schematach sposoby 

rozmnażania się bezpłciowego. 

wirusami, 

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko 

osmozy i cytozy, 

– porównuje zjawiska endocytozy i 

egzocytozy, 

– określa na podstawie zapisu reakcji jej 

rodzaj (analiza, synteza) oraz wymienia 

substraty i produkty reakcji, 

– wyjaśnia znaczenie terminu 

„metabolizm”, 

– określa różnice między odżywianiem 

się autotrofów i heterotrofów, 

– wymienia sposoby trawienia u 

heterotrofów, 

– wymienia czynniki wpływające na 

intensywność fotosyntezy, 

– porównuje różne rodzaje oddychania 

beztlenowego oraz wyjaśnia, na czym 

one polegają, 

– wyjaśnia, co się dzieje z energią 

uwolnioną podczas oddychania 

komórkowego, 

– wyjaśnia, czym jest wydalanie, 

– wyjaśnia, na czym polega 

rozmnażanie się, 

– podaje przykłady bezpłciowego i 

płciowego rozmnażania się 

organizmów, 

– wyjaśnia, na czym polega przemiana 

pokoleń i jakie cechy ma pokolenie 

dominujące, 

– wyjaśnia terminy: dymorfizm 

płciowy,zapłodnienie, zarodek, 

obojnactwo, partenogeneza, przemiana 

pokoleń, sporofit, gametofit, 

– analizuje biologiczne znaczenie 

zjawiska osmozy, 

– charakteryzuje organizmy jedno- i 

wielokomórkowe 

– wyjaśnia, jakie czynności życiowe 

organizmów nazywa się życiowymi, 

– charakteryzuje metabolizm jako 

podstawę wszystkich procesów 

życiowych zachodzących w komórce, 

– charakteryzuje różne sposoby 

odżywiania się organizmów, 

– analizuje znaczenie procesu 

oddychania komórkowego dla 

organizmów, 

– porównuje, co się dzieje z produktami 

metabolizmu u roślin i u zwierząt, 

– ustala związek między środowiskiem 

życia organizmu a rodzajem głównych 

azotowych produktów przemiany 

materii, 

– charakteryzuje różne rodzaje 

rozmnażania się organizmów, 

– projektuje doświadczenie pokazujące 

rozmnażanie wegetatywne roślin, 

– porównuje rozmnażanie płciowe i 

bezpłciowe, 

– omawia sposoby rozmnażania się 

wybranych organizmów. 

 

rozmiaru komórki,  

– porównuje przebieg wybranych 

procesów życiowych w organizmie 

jedno- i wielokomórkowym, 

– charakteryzuje różnorodność 

sposobów odżywiania się heterotrofów, 

– analizuje i interpretuje wyniki 

doświadczenia demonstrującego wpływ 

światła na intensywność fotosyntezy, 

– porównuje oddychanie komórkowe 

tlenowe i beztlenowe, 

– analizuje zależność między 

fotosyntezą a oddychaniem 

komórkowym, 

– analizuje i interpretuje wyniki 

doświadczenia demonstrującego proces 

oddychania beztlenowego komórek 

drożdży, 

– porównuje organizmy potomne 

powstałe w wyniku różnych sposobów 

rozmnażania się, 

–  charakteryzuje sposoby rozmnażania 

się wybranych organizmów. 

 

 

 

– planuje i przeprowadza 

doświadczalnie proces fermentacji 

alkoholowej, omawia i interpretuje 

wyniki tego doświadczenia, 

– ocenia wpływ różnych rodzajów 

rozmnażania się na modyfikacje 

organizmów (ewolucję), 

– analizuje i porównuje czynności 

życiowe roślin i zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

D z i a ł :  K L A S Y F I K O W A N I E  O R G A N I Z M Ó W  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 
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Uczeń: 

– określa przedmiot badań systematyki, 

– wymienia zasługi Karola Linneusza w 

rozwoju systematyki, 

– wymienia nazwy jednostek 

taksonomicznych, 

– podaje przykłady nazw gatunkowych. 

Uczeń: 

– wyjaśnia, na czym polega system 

podwójnego nazewnictwa,  

– określa kryteria podziału organizmów 

na królestwa, 

– podaje charakterystyczne cechy 

przedstawicieli poszczególnych 

królestw, 

– posługuje się prostymi kluczami do 

oznaczania roślin i zwierząt. 

Uczeń: 

– uzasadnia potrzebę klasyfikowania 

organizmów, 

– podaje kryteria podziału organizmów 

w sztucznych i naturalnych systemach 

klasyfikacji, 

– określa kryteria wyróżniania 

poszczególnych królestw, 

– stosuje zasady systematyki przy 

określaniu przynależności wybranych 

gatunków. 

Uczeń: 

– ocenia i porównuje sztuczne i 

naturalne systemy podziału 

organizmów, 

– wyciąga wnioski dotyczące 

przynależności systematycznej na 

podstawie obserwacji. 

 

Uczeń: 

– rozróżnia poszczególne jednostki 

systematyczne, 

– dowodzi konieczność prowadzenia 

klasyfikacji organizmów, 

– samodzielnie opracowuje prosty klucz 

do oznaczania dowolnego gatunku, 

– na podstawie różnych źródeł 

informacji analizuje i ocenia zmiany w 

podejściu naukowców do klasyfikacji 

organizmów na przestrzeni ostatnich lat. 

 

D z i a ł :  W I R U S Y ,  B A K T E R I E ,  P R O T I S T Y  I  G R Z Y B Y  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia cechy wirusów 

odróżniające je od innych organizmów, 

– podaje przykłady wirusów, 

– wymienia nazwy chorób wywołanych 

przez wirusy, 

– wymienia sposoby zapobiegania 

chorobom wirusowym, 

– wymienia środowiska życia bakterii, 

– wymienia przykłady bakterii, 

– podaje przykłady chorób bakteryjnych 

i sposoby zapobiegania im, 

– podaje sposoby wykorzystania 

bakterii przez człowieka, 

– wymienia przykłady protistów, 

– wymienia środowiska życia protistów, 

– rozróżnia protisty roślinne, zwierzęce 

i grzybopodobne, 

– podaje znaczenie protistów w 

przyrodzie, 

– wymienia środowiska życia grzybów, 

– rozróżnia przedstawicieli grzybów, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy grzybów, 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę wirusów, 

– wymienia etapy infekcji komórki 

przez wirus, 

– określa różnorodność środowisk życia 

bakterii, 

– przedstawia różnorodność kształtów i 

form kolonii bakterii, 

– charakteryzuje czynności życiowe 

bakterii, 

– przedstawia znaczenie bakterii w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– charakteryzuje środowiska życia 

protistów, 

– porównuje czynności życiowe 

protistów roślinnych, zwierzęcych i 

grzybopodobnych, 

– prowadzi obserwacje mikroskopowe 

protistów, 

– wyjaśnia znaczenie protistów w 

przyrodzie, 

– opisuje budowę grzybów, 

– rozpoznaje przedstawicieli grzybów, 

– prowadzi hodowlę pleśniaka białego, 

– wyjaśnia pojęcie „mikoryza”, 

Uczeń: 

– analizuje przebieg infekcji komórki 

przez wirus, 

– charakteryzuje znaczenie wirusów, 

– omawia czynności życiowe bakterii, 

– rozróżnia formy bakterii w 

preparatach mikroskopowych lub na 

planszach, 

– wykazuje związek budowy bakterii ze 

środowiskami ich życia, 

– przedstawia kryteria podziału w 

obrębie grupy protistów 

– omawia czynności życiowe protistów, 

– charakteryzuje budowę grzyba 

kapeluszowego, 

– rozpoznaje wybrane gatunki grzybów, 

– omawia znaczenie grzyba i glonu jako 

składników porostu, 

– rozpoznaje formy plech porostów, 

– wyjaśnia, dlaczego porosty nazywa 

się organizmami pionierskimi. 

Uczeń: 

– wyjaśnia, dlaczego wirusy są 

określane jako bezwzględne pasożyty 

wewnątrzkomórkowe, 

– analizuje wybrane czynności życiowe 

bakterii, 

– analizuje przystosowania bakterii do 

życia w różnych środowiskach, 

– ocenia znacznie bakterii w przyrodzie 

i gospodarce człowieka, 

– analizuje wybrane czynności życiowe 

protistów, 

– charakteryzuje przystosowania 

wybranych gatunków protistów do życia 

w różnych środowiskach, 

– ocenia znaczenie grzybów w 

przyrodzie i gospodarce człowieka, 

– ocenia znaczenie porostów jako 

organizmów pionierskich. 

Uczeń: 

– dowodzi konieczności stosowania 

szczepień ochronnych, 

– ocenia wartość przystosowawczą 

tworzenia przez bakterie 

przetrwalników, 

– uzasadnia przynależność wybranych 

gatunków do protistów, 

– podaje przykłady współżycia grzybów 

z innymi organizmami, 

– dowodzi, że porosty są organizmami 

pionierskimi, 

– interpretuje skalę porostową. 
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– podaje zasady obowiązujące podczas 

grzybobrania, 

– wyjaśnia, co to jest porost, 

– wymienia środowiska życia porostów, 

– podaje przykłady porostów. 

– wymienia pozytywne i negatywne 

znaczenie grzybów w przyrodzie i 

gospodarce człowieka, 

– charakteryzuje budowę plechy 

porostu, 

– wymienia formy plech porostów. 

 

D z i a ł :  K R Ó L E S T W O  R O Ś L I N  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– podaje podział w obrębie grupy roślin, 

– wymienia wspólne cechy roślin, 

– wymienia środowiska życia zielenic i 

krasnorostów, 

– wymienia przykłady glonów, 

– wymienia formy występowania 

zielenic i krasnorostów, 

– wymienia rodzaje tkanek roślinnych, 

stosując kryterium podziału na tkanki 

twórcze i stałe, 

– wymienia cechy budowy i 

podstawowe funkcje poszczególnych 

tkanek roślinnych, 

– rozpoznaje wybrane tkanki roślin na 

ilustracjach lub w obrazie 

mikroskopowym, 

– opisuje ogólny schemat budowy 

rośliny naczyniowej z uwzględnieniem 

jej organów (liści, korzenia, łodygi, 

kwiatu), 

– rozróżnia poszczególne strefy 

korzenia, 

– rozpoznaje systemy korzeniowe: 

palowy i wiązkowy, 

– wymienia funkcje korzenia, 

– rozpoznaje na schematach lub 

okazach naturalnych rodzaje łodyg, 

– wymienia funkcje łodygi, 

– rozróżnia części liścia, rodzaj 

Uczeń: 

– omawia podział w obrębie grupy 

roślin, 

– określa podstawową różnicę między 

glonami i roślinami wyższymi, 

– określa środowiska życia zielenic i 

krasnorostów, 

– podaje przykłady glonów 

jednokomórkowych, 

wielokomórkowych i kolonijnych, 

– określa znaczenie zielenic i 

krasnorostów w przyrodzie i dla 

człowieka, 

– określa cechy budowy poszczególnych 

tkanek roślinnych, 

– omawia podstawowe funkcje 

poszczególnych tkanek roślinnych, 

– charakteryzuje zewnętrzną budowę 

korzenia, wskazując poszczególne strefy 

na schemacie lub samodzielnie 

wykonanym rysunku, 

– omawia wewnętrzną budowę 

korzenia, 

– rozpoznaje w obrazie mikroskopowym 

przekroju poprzecznego korzenia 

poszczególne tkanki roślinne, 

– wymienia przykłady modyfikacji 

korzeni, 

– charakteryzuje zewnętrzną i 

wewnętrzną budowę łodygi, 

– rozpoznaje na obrazie 

Uczeń: 

– wyjaśnia pochodzenie terminów: 

rośliny nagonasienne, rośliny 

okrytonasienne,  

– charakteryzuje środowisko życia i 

elementy budowy wybranych 

przedstawicieli zielenic i krasnorostów, 

– charakteryzuje budowę i 

rozmieszczenie poszczególnych tkanek 

roślinnych, 

– rozpoznaje poszczególne tkanki 

roślinne na schematach lub w trakcie 

obserwacji mikroskopowej przekrojów 

przez organy roślinne, 

– charakteryzuje budowę rośliny 

naczyniowej z uwzględnieniem funkcji 

jej organów (liści, korzenia i łodygi, 

kwiatu i owocu) 

– analizuje budowę zewnętrzną i 

wewnętrzną korzenia, 

– charakteryzuje wybrane modyfikacje 

korzeni, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i 

wewnętrzną łodygi, 

– charakteryzuje wybrane modyfikacje 

łodygi w zależności od pełnionych 

funkcji, 

– dokonuje podziału reakcji ruchowych 

roślin w zależności od działającego 

czynnika zewnętrznego, 

– charakteryzuje na wskazanych 

przykładach budowę zewnętrzną liścia 

Uczeń: 

– ocenia kryterium podziału roślin na 

glony i rośliny wyższe, 

– ocenia znaczenie glonów w przyrodzie 

i w życiu człowieka, 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych tkanek z funkcjami 

pełnionymi przez nie w roślinie, 

– wykonuje preparaty (np. przekrój 

przez liść), prowadzi obserwacje 

mikroskopowe, rozpoznając wybrane 

tkanki na podstawie ich 

charakterystycznych cech, 

– wykazuje związek budowy korzenia z 

pełnioną w roślinie funkcją, 

– analizuje różnice w budowie i 

przystosowaniach do pełnienia swoich 

funkcji palowego i wiązkowego 

systemu korzeniowego, 

– wykazuje związek budowy łodygi z 

pełnioną w roślinie funkcją, 

– wykazuje związek budowy liści z 

pełnionymi w roślinie funkcjami, 

– analizuje rolę aparatów szparkowych 

w wymianie gazowej i transpiracji, 

– analizuje cykl rozwojowy mszaków na 

przykładzie mchu płonnika, 

– ocenia znaczenie mszaków w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wyjaśnia, na czym polega niepełne 

przystosowanie paprotników do życia 

Uczeń: 

– porównuje królestwa roślin i zwierząt, 

– planuje obserwacje i eksperymenty 

mające na celu udowodnienie obecności 

różnych tkanek w organach roślinnych, 

– charakteryzuje mechanizm wzrostu 

łodygi na długość i przyrostu na 

grubość, 

– ocenia i porównuje przystosowania 

poszczególnych organów roślinnych do 

pełnionych przez nie funkcji, 

– uzasadnia potrzebę ochrony 

gatunkowej w obrębie królestwa roślin, 

podaje przykłady gatunków 

chronionych, 

– ocenia wpływ działalności człowieka, 

w tym zanieczyszczenia środowiska, na 

wzrost i rozwój roślin, 

– ocenia adaptacje do trudnych 

warunków klimatycznych w 

poszczególnych grupach królestwa 

roślin, 

– dowodzi ogromnego znaczenia 

glonów, mszaków, paprotników i roślin 

nasiennych dla przyrody i człowieka, 

– przeprowadza doświadczenie 

demonstrujące wpływ wody i 

temperatury na kiełkowanie nasion i 

interpretuje jego wyniki, 

– zakłada i prowadzi zielnik, 

samodzielnie oznaczając zebrane 

gatunki za pomocą klucza do 
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unerwienia i blaszki liściowej, 

– wymienia funkcje liścia, 

– wymienia środowiska życia mszaków, 

– rozpoznaje mszaki na schematach i 

wśród okazów naturalnych, 

– określa znaczenie mszaków w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wymienia środowiska życia 

paprotników,  

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy paproci, skrzypów i widłaków, 

– rozpoznaje paprotniki na schematach i 

wśród okazów naturalnych roślin, 

– określa znaczenie paprotników w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wymienia miejsca występowania 

roślin nagonasiennych, 

– przedstawia ogólną charakterystykę 

roślin nagonasiennych, 

– wymienia przykładowe gatunki roślin 

nagonasiennych występujących w 

Polsce i na świecie, 

– określa znaczenie roślin 

nagonasiennych w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– wymienia miejsca występowania 

roślin okrytonasiennych, 

– przedstawia ogólną charakterystykę 

roślin okrytonasiennych, 

– opisuje budowę kwiatu rośliny 

okrytonasiennej, 

– omawia budowę nasienia, 

– wymienia rodzaje owoców, 

– wymienia etapy kiełkowania, 

– rozpoznaje wybrane gatunki roślin 

okrytonasiennych, 

– omawia znaczenie roślin 

okrytonasiennych w przyrodzie i w 

życiu człowieka. 

mikroskopowym lub na schemacie 

przekroju poprzecznego łodygi 

poszczególne tkanki roślinne, 

– wymienia przykłady modyfikacji 

łodygi, 

– wymienia rodzaje reakcji ruchowych 

łodygi roślin, 

– charakteryzuje zewnętrzną budowę 

liścia (nazywa jego części, określa 

rodzaj unerwienia i blaszki liściowej), 

– opisuje tkankową budowę liścia 

płaskiego i igły sosny, 

– omawia budowę i funkcję aparatów 

szparkowych, 

– rozpoznaje w obrazie mikroskopowym 

lub na schemacie przekroju 

poprzecznego liścia tkanki go tworzące, 

– wymienia przykłady modyfikacji liści, 

– opisuje budowę zewnętrzną i elementy 

budowy wewnętrznej mszaków, 

– opisuje cykl rozwojowy mszaków na 

przykładzie mchu płonnika, 

– opisuje budowę zewnętrzną i elementy 

budowy wewnętrznej paprotników, 

– opisuje cykl rozwojowy paproci, 

– opisuje cykl rozwojowy roślin 

nagonasiennych na przykładzie sosny, 

– rozpoznaje wybrane gatunki roślin 

nagonasiennych na podstawie pokroju 

oraz szyszek, 

– określa rozmieszczenie roślin 

nagonasiennych na świecie, 

– rozpoznaje wybrane rodzaje 

kwiatostanów, 

– wymienia przykłady strategii roślin, 

sprzyjających zapyleniu, 

– opisuje cykl rozwojowy rośliny 

okrytonasiennej, 

– porównuje budowę nasienia 

bielmowego i bezbielmowego, 

– dokonuje podziału owoców na 

pojedyncze i złożone, 

(rozpoznaje rodzaj blaszki liściowej i 

unerwienia), 

– wyjaśnia działanie aparatów 

szparkowych, 

– charakteryzuje wybrane modyfikacje 

liści w zależności od pełnionych 

funkcji, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i 

wewnętrzną mszaków, 

– wskazuje poszczególne organy mchu 

płonnika na schemacie lub samodzielnie 

wykonanym rysunku i określa ich 

funkcje, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i 

wewnętrzną paprotników, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy paproci, skrzypów i widłaków 

oraz określa ich funkcję, 

– rozpoznaje wybrane gatunki paproci, 

skrzypów i widłaków za  pomocą 

przewodników lub kluczy do 

oznaczania roślin, 

– charakteryzuje budowę roślin 

nagonasiennych uwzględniając 

przystosowania do środowiska 

występowania, 

– charakteryzuje przystosowania nasion 

roślin nagonasiennych do 

wiatropylności, 

– analizuje znaczenie roślin 

nagonasiennych w przyrodzie i w życiu 

człowieka, 

– analizuje charakterystyczne cechy 

budowy rośliny okrytonasiennej 

– charakteryzuje budowę kwiatu rośliny 

okrytonasiennej, 

– rozpoznaje kwiaty i kwiatostany roślin 

okrytonasiennych, 

– wykazuje związek budowy kwiatu 

rośliny okrytonasiennej ze sposobem 

zapylania, 

– charakteryzuje budowę nasion i 

owoców, 

na lądzie, 

– analizuje cykl rozwojowy paproci, 

– ocenia znaczenie paprotników w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– analizuje cykl rozwojowy roślin 

nagonasiennych na przykładzie sosny, 

uwzględniając sposób rozmnażania się 

uniezależniający je od wody, 

– wykazuje związek budowy organów 

roślin nagonasiennych z ich 

rozmieszczeniem geograficznym, 

– analizuje cykl rozwojowy rośliny 

okrytonasiennej, 

– wykazuje związek budowy nasion ze 

sposobem ich rozsiewania, 

– wykazuje wpływ czynników 

zewnętrznych na kiełkowanie nasion, 

– ocenia znaczenie roślin 

okrytonasiennych w przyrodzie i w 

życiu człowieka. 

oznaczania roślin, 

– analizuje czynniki, które pozwoliły 

roślinom okrytonasiennym zdominować 

niemal wszystkie środowiska życia. 
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– rozróżnia różne typy owoców, 

– wymienia sposoby rozsiewania 

nasion, 

– wymienia czynniki warunkujące 

kiełkowanie nasion, 

– opisuje proces kiełkowania, 

– określa różnorodność form oraz 

środowisk życia roślin 

okrytonasiennych, 

– porównuje wybrane elementy budowy 

roślin okrytonasiennych dwu- i 

jednoliściennych. 

– charakteryzuje rolę poszczególnych 

elementów nasienia w procesie 

kiełkowania, 

– analizuje proces kiełkowania, 

– charakteryzuje różnorodność form 

roślin okrytonasiennych, 

– analizuje różnice pomiędzy roślinami 

okrytonasiennymi dwu- i 

jednoliściennymi. 

 

D z i a ł :  K R Ó L E S T W O  Z W I E R Z Ą T  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia wspólne cechy organizmów 
zwierzęcych, 

– wymienia rodzaje symetrii ciała 

zwierząt i przykłady ich występowania, 

– określa środowisko występowania i 
tryb życia gąbek, 

– określa znaczenie gąbek w przyrodzie 

i dla człowieka, 

– wyjaśnia, co to jest tkanka, 

– dokonuje podziału tkanek 

zwierzęcych na tkankę nabłonkową, 

łączną, mięśniową i nerwową, 

– wymienia podstawowe cechy budowy 
poszczególnych rodzajów tkanek 

zwierzęcych, 

– wymienia elementarne funkcje 

poszczególnych tkanek. 

 

Uczeń: 

– omawia wspólne cechy organizmów 
zwierzęcych, 

– określa rodzaj symetrii ciała 

wskazanych zwierząt, 

– omawia podział w obrębie królestwa 
zwierząt,  

– podaje charakterystyczne cechy 

budowy gąbek, 

– wymienia sposoby rozmnażania się 
gąbek, 

– przedstawia różnorodność budowy 

gąbek, 

– określa najważniejsze funkcje różnych 
rodzajów tkanek zwierzęcych, 

– określa lokalizację wybranych 

rodzajów tkanek w organizmie 

zwierzęcym, 

– rozpoznaje wybrane tkanki zwierzęce 
podczas obserwacji mikroskopowej oraz 

na zdjęciach. 

Uczeń: 

– charakteryzuje wspólne cechy 
organizmów zwierzęcych, 

– przedstawia kryteria podziału w 

obrębie królestwa zwierząt, 

– charakteryzuje budowę gąbek, 

– charakteryzuje budowę 

poszczególnych tkanek zwierzęcych, 

– rozpoznaje poszczególne tkanki 
zwierzęce na schematach, zdjęciach i w 

trakcie obserwacji mikroskopowych, 

– charakteryzuje lokalizację 

poszczególnych tkanek w organizmie. 

Uczeń: 

– analizuje związek między symetrią 
ciała zwierzęcia a jego trybem życia, 

– analizuje wybrane czynności życiowe 

gąbek, 

– ocenia znaczenie gąbek w przyrodzie i 
w życiu człowieka, 

– omawia związek budowy 

poszczególnych tkanek zwierzęcych z 

pełnionymi funkcjami w organizmie. 

 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 
poszczególnych tkanek zwierzęcych z 

pełnionymi funkcjami w organizmie, 

– analizuje związek budowy i czynności 

życiowych gąbek ze środowiskiem ich 

życia, 

– ocenia miejsce gąbek w systemie 
klasyfikacji zwierząt. 

 

 

D z i a ł :  B E Z K R Ę G O W C E  
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Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– określa środowisko występowania i 

tryb życia parzydełkowców, 

– rozróżnia dwie formy 

parzydełkowców: polipa i meduzę, 

– rozpoznaje wybrane gatunki 

parzydełkowców, 

– określa znaczenie parzydełkowców w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– wymienia środowiska i tryby życia 

płazińców, 

– wymienia nazwy gatunków 

płazińców, 

– wyjaśnia znaczenie pojęć:  żywiciel 

pośredni, żywiciel ostateczny, 

– wymienia sposoby zakażania się 

człowieka pasożytniczymi płazińcami, 

– wymienia sposoby uniknięcia 

zakażenia pasożytniczymi płazińcami, 

– określa znaczenie płazińców w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– wymienia środowiska i tryb życia 

nicieni, 

– wymienia nazwy gatunków nicieni, 

– wymienia sposoby zakażania się 

pasożytniczymi nicieniami, 

– wymienia sposoby uniknięcia 

zakażenia pasożytniczymi nicieniami, 

– określa znaczenie nicieni w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy pierścienic, 

– wymienia środowiska życia 

pierścienic, 

– rozpoznaje pierścienice na zdjęciach i 

w środowisku naturalnym, 

– określa znaczenie pierścienic w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– wymienia wspólne cechy budowy 

Uczeń: 

– podaje charakterystyczne cechy 

parzydełkowców, 

– porównuje budowę dwóch form 

parzydełkowców: polipa i meduzy, 

–  wymienia sposoby rozmnażania się 

parzydełkowców, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

płazińców, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup płazińców na 

podstawie cech ich budowy 

zewnętrznej, 

– omawia sposób rozmnażania się 

płazińców, 

– opisuje cykl rozwojowy tasiemca 

uzbrojonego, 

– omawia profilaktykę chorób 

wywołanych przez pasożytnicze 

płazińce, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

nicieni, 

– rozpoznaje przedstawicieli nicieni na 

podstawie cech ich budowy 

zewnętrznej, 

– opisuje cykl rozwojowy glisty 

ludzkiej, 

 

 

– omawia profilaktykę chorób 

wywołanych przez pasożytnicze 

płazińce, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

pierścienic, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup pierścienic na 

podstawie charakterystycznych cech ich 

budowy zewnętrznej, 

– omawia sposoby rozmnażania 

pierścienic, 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę 

parzydełkowców, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną 

poszczególnych grup płazińców, 

– wykazuje związek budowy tasiemców 

z ich pasożytniczym trybem życia, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną 

nicieni, 

– charakteryzuje wybranych 

przedstawicieli nicieni jako pasożyty, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną 

poszczególnych grup pierścienic, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną 

stawonogów, 

– porównuje poszczególne grupy 

stawonogów, 

 – charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowisko i tryb życia skorupiaków, 

– analizuje przystosowania skorupiaków 

do środowiska i trybu życia, 

– omawia różnorodność gatunkową w 

grupie skorupiaków, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowisko i tryb życia pajęczaków, 

– analizuje przystosowania pajęczaków 

do środowiska i trybu życia, 

– omawia różnorodność gatunkową w 

grupie pajęczaków, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowisko i tryb życia owadów, 

– analizuje przystosowania owadów do 

środowiska i trybu życia, 

– omawia różnorodność budowy 

aparatów gębowych i odnóży owadów 

w zależności od pełnionej funkcji, 

– omawia różnorodność gatunkową w 

grupie skorupiaków, 

–  charakteryzuje budowę zewnętrzną 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

parzydełkowców ze środowiskiem i 

trybem ich życia, 

– wyjaśnia działanie komórek 

parzydełkowych, 

– analizuje cykl rozwojowy 

parzydełkowców na przykładzie chełbi 

modrej,  

– ocenia znaczenie parzydełkowców w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– analizuje przystosowania płazińców 

do pasożytniczego trybu życia, 

– analizuje cykl rozwojowy tasiemca 

uzbrojonego, 

– ocenia znaczenie płazińców w 

przyrodzie i dla człowieka, 

–  analizuje cykl rozwojowy glisty 

ludzkiej, 

– ocenia znaczenie nicieni w przyrodzie 

i dla człowieka, 

– porównuje budowę nicieni i 

płazińców, 

– wykazuje związek budowy pierścienic 

w zależności od środowiska i trybu 

życia, 

– ocenia znaczenie pierścienic w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– porównuje budowę pierścienic z 

wcześniej poznanymi grupami zwierząt,  

– uzasadnia zakwalifikowanie 

skorupiaków, pajęczaków i owadów do 

jednej grupy zwierząt, 

– wykazuje związek budowy aparatów 

gębowych i odnóży owadów z pełnioną 

przez nie funkcją i trybem życia, 

– ocenia znaczenie stawonogów w 

przyrodzie i dla człowieka, 

– wykazuje zróżnicowanie budowy w 

grupie mięczaków jako wynik 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

parzydełkowców, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

płazińców na przykładzie wypławka, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe nicieni 

na przykładzie glisty ludzkiej, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

pierścienic na przykładzie dżdżownicy, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

skorupiaków na przykładzie raka, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

pajęczaków na przykładzie pająka, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

owadów na przykładzie skorka, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

mięczaków na przykładzie ślimaka, 

– porównuje budowę, środowisko i tryb 

życia przedstawicieli poszczególnych 

grup bezkręgowców, 

– ocenia zagrożenie dla zdrowia 

człowieka wywoływane przez 

pasożytniczych przedstawicieli 

bezkręgowców, 

– wykazuje obecność wśród wybranych 

grup bezkręgowców przystosowań do 

pasożytniczego trybu życia, 

– dowodzi ogromnego znaczenia 

bezkręgowców dla przyrody i 

człowieka, 

– ocenia, w jaki sposób działalność 

człowieka wpływa na bioróżnorodność 

bezkręgowców, 
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wszystkich grup stawonogów,  

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup stawonogów na 

zdjęciach i wśród okazów naturalnych, 

– wymienia środowiska i tryb życia 

skorupiaków, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy skorupiaków, 

– rozpoznaje wybranych przedstawicieli 

skorupiaków, 

– określa znaczenie skorupiaków w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wymienia środowiska i tryb życia 

pajęczaków, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy pajęczaków, 

– rozpoznaje wybranych przedstawicieli 

pajęczaków, 

– określa znaczenie pajęczaków w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wymienia nazwy chorób 

wywoływanych przez pajęczaki 

pasożytnicze, 

– wymienia środowiska i tryb życia 

owadów, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

budowy owadów, 

– wymienia typy rozwoju owadów, 

podaje przykłady owadów o danym 

typie rozwoju, 

– rozpoznaje wybranych przedstawicieli 

owadów, 

– określa znaczenie owadów w 

przyrodzie i życiu człowieka, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

mięczaków i określa środowisko ich 

życia, 

– rozpoznaje przedstawicieli 

poszczególnych grup mięczaków na 

zdjęciach i wśród okazów naturalnych, 

– rozpoznaje przedstawicieli ślimaków, 

małży i głowonogów. 

– wymienia charakterystyczne cechy 

stawonogów, 

– rozpoznaje stawonogi na podstawie 

charakterystycznych cech budowy, 

– omawia budowę zewnętrzną 

skorupiaków, 

– omawia sposoby rozmnażania 

skorupiaków, 

– omawia budowę zewnętrzną 

pajęczaków, 

– omawia sposoby rozmnażania 

pajęczaków, 

– omawia choroby wywoływane przez 

pajęczaki pasożytnicze, 

– omawia budowę zewnętrzną owadów, 

– omawia typy rozwoju owadów – 

rozróżnia przeobrażenie zupełne i 

niezupełne, 

 

– omawia zróżnicowanie budowy 

przedstawicieli poszczególnych grup 

mięczaków. 

 

poszczególnych grup mięczaków. 

 

przystosowania do różnych trybów 

życia, 

– ocenia znaczenie mięczaków w 

przyrodzie i dla człowieka. 

– uzasadnia potrzebę ochrony 

gatunkowej bezkręgowców, podaje 

przykłady gatunków chronionych, 

– samodzielnie prowadzi hodowle i 

obserwacje bezkręgowców. 
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D z i a ł :  K R Ę G O W C E  

Poziom konieczny 

(ocena dopuszczająca) 

Poziom podstawowy 

(ocena dostateczna) 

Poziom rozszerzający 

(ocena dobra) 

Poziom dopełniający 

(ocena bardzo dobra) 

Poziom wykraczający 

(ocena celująca) 

Uczeń: 

– wymienia charakterystyczne cechy 

zwierząt kręgowych, 

– wymienia nazwy poszczególnych 

części szkieletu kręgowców, 

– wymienia nazwy błon płodowych, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

ryb, 

– podaje nazwy poszczególnych płetw 

ryby, 

– wymienia przystosowania ryb do 

życia w wodzie, 

– wskazuje skrzela jako narząd 

wymiany gazowej ryb, 

– rozpoznaje wybrane gatunki ryb, 

– określa znaczenie ryb w przyrodzie i 

w życiu człowieka, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

płazów, 

– określa środowisko życia płazów, 

– wymienia stadia rozwojowe żaby, 

– podaje przykłady gatunków płazów 

beznogich, bezogonowych i 

ogoniastych, 

– określa znaczenie płazów w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

gadów, 

– wymienia przystosowania gadów do 

życia na lądzie, 

– określa środowisko życia gadów, 

– omawia rozmnażanie się i rozwój 

gada, 

– podaje przykłady gatunków gadów 

występujących w Polsce, 

– określa znaczenie gadów w przyrodzie 

Uczeń: 

– omawia charakterystyczne cechy 

zwierząt kręgowych, 

– wyjaśnia znaczenie pojęć:  

stałocieplność, zmiennocieplność, 

– omawia funkcję błon płodowych, 

– określa rolę poszczególnych rodzajów 

płetw ryby, 

– omawia przystosowania ryb do życia 

w wodzie, 

– omawia funkcję linii nabocznej i 

łusek, 

– omawia funkcję skrzeli jako narządu 

wymiany gazowej, 

– omawia typ rozwoju ryb (określa 

rodzaj zapłodnienia, wyjaśnia pojęcia: 

tarło, ikra, narybek), 

– omawia różnorodność gatunkową ryb,  

–  omawia przystosowania płazów do 

życia w dwóch środowiskach, 

– omawia związek budowy żaby z jej 

sposobem poruszania się, 

– omawia cykl rozwojowy płaza na 

przykładzie żaby, 

– rozpoznaje wybrane gatunki płazów 

beznogich, bezogonowych i 

ogoniastych, 

– omawia różnorodność gatunkową 

płazów,  

– omawia przystosowania gadów do 

życia na lądzie, 

– omawia budowę szkieletu gadów, 

– omawia narządy wymiany gazowej 

gadów, 

– podaje przykłady gatunków krokodyli, 

żółwi, jaszczurek i węży, 

Uczeń: 

– analizuje charakterystyczne cechy 

zwierząt kręgowych, 

– charakteryzuje budowę szkieletu 

kręgowców, 

– charakteryzuje błony płodowe jako 

przystosowanie do życia na lądzie, 

– porównuje rozmieszczenie układów 

wewnętrznych bezkręgowców i 

kręgowców, 

– charakteryzuje budowę zewnętrzną i 

tryb życia ryb, 

– analizuje charakterystyczne cechy 

budowy przedstawicieli ryb, 

– omawia przyczynę wędrówek ryb, 

– wymienia gatunki ryb objęte w Polsce 

ochroną gatunkową,  

– charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowisko i tryb życia płazów, 

– analizuje charakterystyczne cechy 

budowy przedstawicieli płazów 

beznogich, bezogonowych i 

ogoniastych, 

– wymienia gatunki płazów objęte w 

Polsce ochroną gatunkową,  

– charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowisko i tryb życia gadów, 

– analizuje charakterystyczne cechy 

budowy przedstawicieli gadów, 

– wymienia gatunki gadów objęte w 

Polsce ochroną gatunkową,  

– charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowisko i tryb życia ptaków, 

– charakteryzuje rozmnażanie i rozwój 

ptaków, 

– charakteryzuje rolę poszczególnych 

elementów jaja, 

Uczeń: 

– analizuje rozmieszczenie i funkcję 

poszczególnych błon płodowych, 

– wykazuje związek budowy wybranych 

narządów z trybem życia, 

– charakteryzuje skrzela i analizuje 

sposób wymiany gazowej u ryb, 

– ocenia znaczenie ryb w przyrodzie i w 

życiu człowieka, 

– wykazuje związek budowy płazów ze 

środowiskiem i trybem ich życia, 

– ocenia znaczenie płazów w przyrodzie 

i w życiu człowieka, 

– wykazuje związek budowy gadów 

(m.in. pokrycie ciała) ze środowiskiem 

życia, 

– analizuje związek między sposobem 

rozmnażania się i rozwojem gadów a 

środowiskiem ich życia, 

– porównuje budowę, środowisko i tryb 

życia gadów i płazów, 

– ocenia znaczenie gadów w przyrodzie 

i w życiu człowieka, 

– wykazuje związek budowy dzioba 

ptaka z rodzajem pobieranego pokarmu, 

– wykazuje związek między sposobem 

wymiany gazowej a przystosowaniem 

ptaków do aktywnego lotu, 

– analizuje rozmnażanie się i rozwój 

ptaków oraz rolę poszczególnych 

elementów jaja, 

– ocenia znaczenie ptaków w przyrodzie 

i w życiu człowieka, 

– wykazuje związek budowy szkieletu 

kończyn z przystosowaniem do trybu 

życia i sposobu poruszania się, 

– wykazuje przystosowania budowy 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe ryb na 

przykładzie szczupaka, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

płazów na przykładzie żaby wodnej, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe gadów 

na przykładzie jaszczurki zwinki, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

ptaków na przykładzie kwiczoła, 

– charakteryzuje budowę wewnętrzną 

oraz wybrane czynności życiowe 

ssaków na przykładzie wilka, 

– porównuje wybrane cechy budowy i 

czynności życiowe kręgowców i 

bezkręgowców, 

– porównuje budowę, środowisko i tryb 

życia przedstawicieli poszczególnych 

grup kręgowców, 

– dowodzi ogromnego znaczenia 

kręgowców dla przyrody i w życiu 

człowieka, 

– ocenia, w jaki sposób działalność 

człowieka wpływa na bioróżnorodność 

zwierząt kręgowych, 

– uzasadnia potrzebę ochrony 

gatunkowej kręgowców, podaje 

przykłady gatunków chronionych i 

zagrożonych wyginięciem, 

– planuje działania mające na celu 

ochronę bioróżnorodności kręgowców, 

– prowadzi hodowle kręgowców, 

– prowadzi obserwację kręgowców w 

terenie, bierze udział w dokarmianiu 

zwierząt zimą lub liczeniu i 
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i w życiu człowieka, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

ptaków, 

– określa środowisko życia ptaków, 

– wymienia przystosowania ptaków do 

aktywnego lotu, 

– wymienia rodzaje piór, 

– podaje przykłady gatunków ptaków, 

– określa znaczenie ptaków w 

przyrodzie i w życiu człowieka, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

ssaków, 

– określa środowiska życia ssaków, 

– wymienia rodzaje kończyn ssaków, 

– omawia budowę zęba, 

– omawia budowę płuc i rolę przepony, 

– omawia budowę skóry, 

– podaje przykłady gatunków ssaków, 

– rozróżnia ssaki wśród innych zwierząt 

oraz w terenie, 

– określa znaczenie ssaków w 

przyrodzie i w życiu człowieka. 

– omawia budowę szkieletu ptaków, 

– omawia przystosowania ptaków do 

aktywnego lotu, 

– określa rolę piór, 

– określa specyfikę wymiany gazowej u 

ptaków,  

– podaje charakterystyczne cechy 

rozmnażania się i rozwoju ptaków, 

– omawia budowę jaja, 

– podaje przyczynę wędrówek ptaków, 

– omawia różnorodność gatunkową 

ptaków,  

– omawia budowę szkieletu ssaków, 

– omawia związek budowy kończyn 

ssaków z ich trybem życia, 

– określa rolę skóry, 

– omawia rolę włosów i gruczołów 

potowych,  

– podaje charakterystyczne cechy 

rozmnażania się i rozwoju ssaków, 

– podaje przystosowania ssaków do 

życia w różnych środowiskach. 

– porównuje budowę, środowisko i tryb 

życia ptaków i gadów, 

– analizuje charakterystyczne cechy 

budowy przedstawicieli ptaków, 

– wymienia gatunki ptaków objęte w 

Polsce ochroną gatunkową,  

– charakteryzuje budowę zewnętrzną, 

środowiska i tryb życia ssaków, 

– charakteryzuje budowę płuc ssaków, 

– analizuje budowę i funkcję skóry, 

– charakteryzuje rozmnażanie się  i 

rozwój ssaków, 

– rozpoznaje przedstawicieli ssaków 

wodnych i lądowych oraz analizuje ich 

charakterystyczne cechy budowy, 

– wymienia gatunki ssaków objęte w 

Polsce ochroną gatunkową. 

 

zębów w zależności od rodzaju 

spożywanego pokarmu, 

– wykazuje, w jaki sposób budowa płuc 

zwiększa wydajność wymiany gazowej, 

– określa funkcję gruczołów skórnych, 

– określa rolę łożyska, 

– ocenia znaczenie ssaków w przyrodzie 

i w życiu człowieka. 

 

obrączkowaniu ptaków. 

 

 

 

 

D z i a ł :  O R G A N I Z M  C Z Ł O W I E K A  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia poziomy organizacji 

organizmu człowieka, 

– wymienia układy narządów 

człowieka. 

Uczeń: 

– klasyfikuje człowieka jako 

przedstawiciela naczelnych, 

– wskazuje podane układy narządów na 

schemacie lub modelu, 

– określa główne funkcje układów 

narządów człowieka, 

– wymienia przykłady mechanizmów 

zapewniających równowagę środowiska 

wewnętrznego organizmu. 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie „homeostaza”, 

– charakteryzuje mechanizmy 

zapewniające równowagę środowiska 

wewnętrznego organizmu. 

 

Uczeń: 

– analizuje hierarchiczną budowę 

organizmu człowieka, 

– wykazuje współdziałanie układów 

narządów w organizmie człowieka, 

– charakteryzuje termoregulację jako 

przykład mechanizmu zapewniającego 

zachowanie równowagi środowiska 

wewnętrznego organizmu. 

Uczeń: 

– analizuje na wybranych przykładach 

współdziałanie układów narządów. 
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D z i a ł :  A P A R A T  R U C H U  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia typy kości, 

– wymienia elementy budowy kości 

długiej, 

– podaje główne składniki chemiczne 

kości, 

– wymienia rodzaje połączeń kości, 

– podaje główne elementy budowy 

stawu, 

– wymienia rodzaje stawów, 

– podaje nazwy wskazanych elementów 

budowy szkieletu, 

– wymienia elementy szkieletu 

osiowego i szkieletu kończyn, 

– wymienia elementy budujące czaszkę, 

– podaje funkcję czaszki, 

– wymienia elementy budowy kręgu, 

– podaje funkcję kręgosłupa, 

– podaje funkcję klatki piersiowej i 

wymienia jej główne elementy, 

– wymienia elementy budowy szkieletu 

kończyn i obręczy, 

– wymienia główne mięśnie 

szkieletowe, 

– określa rolę aktywności fizycznej dla 

prawidłowego funkcjonowania 

organizmu, 

– wymienia naturalne krzywizny 

kręgosłupa, 

– wymienia najczęściej występujące 

wady postawy, 

– podaje przyczyny wad postawy, 

– wymienia najczęściej występujące 

Uczeń: 

– rozpoznaje różne typy kości, 

– charakteryzuje budowę kości długiej, 

– określa chemiczną budowę kości, 

– rozpoznaje różne rodzaje połączeń 

kości, 

– opisuje budowę stawu, 

– rozpoznaje różne rodzaje stawów oraz 

podaje miejsca ich występowania w 

organizmie, 

– określa funkcje szkieletu, 

– wymienia i rozpoznaje elementy 

szkieletu, 

– rozpoznaje elementy budujące 

czaszkę, 

– charakteryzuje budowę kręgu, 

– wymienia i rozpoznaje odcinki 

kręgosłupa, 

– wskazuje elementy budowy klatki 

piersiowej, 

– wskazuje elementy budowy szkieletu 

kończyn i obręczy, 

– rozpoznaje tkankę mięśniową 

szkieletową obserwowaną pod 

mikroskopem lub na schemacie, 

– określa budowę i funkcję mięśnia 

szkieletowego, 

– przedstawia mechanizm pracy mięśni, 

– wyjaśnia, na czym polega 

antagonistyczne działanie mięśni, 

– przedstawia negatywne skutki 

stosowania dopingu, 

– wskazuje naturalne krzywizny 

Uczeń: 

– określa funkcję różnych typów kości, 

– charakteryzuje budowę oraz funkcję 

poszczególnych części szkieletu, 

– porównuje budowę i działanie różnych 

rodzajów stawów, 

– wykazuje związek budowy czaszki z 

pełnioną przez nią funkcją, 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych odcinków kręgosłupa z 

pełnionymi przez nie funkcjami, 

– wykazuje związek budowy klatki 

piersiowej z pełnioną przez nią funkcją, 

– wykazuje związek budowy szkieletu 

obręczy i kończyn z pełnionymi przez 

nie funkcjami, 

– porównuje budowę kończyny górnej i 

dolnej, 

– charakteryzuje budowę włókna 

mięśniowego, 

– rozpoznaje główne mięśnie 

szkieletowe na schemacie, 

– podaje przykłady mięśni działających 

synergistycznie i antagonistycznie, 

– charakteryzuje przyczyny i skutki wad 

postawy, 

– wykazuje związek aktywności 

fizycznej z zachowaniem zdrowia i 

sprawności, 

– podaje przyczyny wybranych chorób i 

urazów aparatu ruchu. 

 

 

Uczeń: 

– porównuje budowę różnych rodzajów 

kości, 

– planuje i przeprowadza doświadczenie 

pokazujące wpływ składu chemicznego 

kości na jej właściwości fizyczne, 

– wykazuje związek między składem 

chemicznym a właściwościami 

mechanicznymi kości, 

– określa związek między budową 

stawu a jego działaniem, 

– określa związek budowy tkanki 

mięśniowej z pełnioną funkcją, 

– określa związek budowy włókna 

mięśniowego z jego funkcją, 

– opisuje działanie głównych mięśni 

szkieletowych, 

– porównuje działanie mięśni 

synergistycznych i antagonistycznych, 

– wyjaśnia przyczyny i skutki 

wybranych chorób i urazów aparatu 

ruchu. 

. 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy różnych 

typów kości z pełnioną przez nie 

funkcją, 

– analizuje związek między składem 

chemicznym a właściwościami 

mechanicznymi kości, 

– charakteryzuje budowę wskazanych 

elementów szkieletu i wykazuje 

związek tej budowy z pełnioną funkcją, 

– wyszukuje informacje i planuje 

działania mające na celu zapobieganie 

wadom postawy (np. płaskostopiu), 

– demonstruje udzielanie pierwszej 

pomocy w przypadku urazów i prostych 

złamań. 
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choroby i urazy aparatu ruchu. 

 

 

 

kręgosłupa, 

– rozpoznaje i nazywa zilustrowane 

wady postawy, 

– podaje zasady udzielania pierwszej 

pomocy w przypadku urazów i prostych 

złamań. 

D z i a ł :  U K Ł A D  P O K A R M O W Y  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia pierwiastki biogenne, 

– wymienia główne składniki odżywcze 

i podaje ich podstawową rolę, 

– wymienia podstawowe 

makroelementy i określa rolę 

wybranego, 

– wymienia przykłady mikroelementów 

i witamin oraz podaje ich źródła, 

– podaje rolę wybranego mikroelementu 

i witaminy, 

– określa, na czym polega proces 

trawienia i wskazuje miejsce jego 

zachodzenia, 

– podaje nazwy procesów zachodzących 

w kolejnych odcinkach przewodu 

pokarmowego, 

– wymienia elementy budowy układu 

pokarmowego, 

– rozpoznaje elementy budowy układu 

pokarmowego, 

– rozpoznaje wątrobę i trzustkę, 

– wymienia rodzaje zębów, 

– wymienia zasady prawidłowego 

odżywiania, 

– wskazuje wybrane grupy produktów 

w piramidzie żywieniowej, 

Uczeń: 

– klasyfikuje składniki odżywcze 

według podanego kryterium, 

– określa rolę podstawowych 

składników odżywczych oraz podaje ich 

przykładowe źródła, 

– wymienia makroelementy i określa 

ich znaczenie dla organizmu, 

– podaje przykłady mikroelementów i 

witamin, określa ich rolę oraz wymienia 

ich przykładowe źródła, 

– charakteryzuje procesy zachodzące w 

kolejnych odcinkach przewodu 

pokarmowego, 

– określa funkcję elementów budowy 

układu pokarmowego, 

– podaje rolę ślinianek, wątroby i 

trzustki w procesie trawienia, 

– rozróżnia rodzaje zębów, 

– wymienia miejsce działania 

wybranych enzymów trawiennych, 

– podaje rolę wybranych enzymów 

trawiennych w procesie trawienia, 

– określa zapotrzebowanie na składniki 

odżywcze, 

– odczytuje informacje z piramidy 

żywieniowej, 

Uczeń: 

– charakteryzuje składniki odżywcze i 

ich rolę w funkcjonowaniu organizmu, 

– określa funkcję, jaką pełnią w 

organizmie wybrane mikroelementy 

oraz witaminy, 

– przeprowadza obserwację 

mikroskopową preparatów ścian 

wybranych części przewodu 

pokarmowego (żołądka, jelita), 

– określa rolę poszczególnych rodzajów 

zębów, 

– określa działanie enzymów 

trawiennych, 

– podaje funkcję kosmków jelitowych, 

– planuje dietę uwzględniającą 

określone potrzeby i warunki, 

– wyszukuje i odczytuje informacje 

umieszczone na produktach 

spożywczych, 

– określa rolę pokarmu jako źródła 

energii, 

– charakteryzuje czynniki wywołujące 

choroby układu pokarmowego, 

– uzasadnia stosowanie profilaktyki 

chorób układu pokarmowego. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje rolę makroelementów i 

wykazuje ich znaczenie dla 

funkcjonowania organizmu, 

– porównuje makro- i mikroelementy, 

– przedstawia skutki niedoboru 

wybranych witamin, 

– określa znaczenie procesu trawienia 

dla funkcjonowania organizmu, 

– charakteryzuje budowę 

poszczególnych elementów budowy 

układu pokarmowego i wykazuje jej 

związek z zachodzącym w danym 

odcinku procesie, 

– rozpoznaje preparaty mikroskopowe 

ścian wybranych części przewodu 

pokarmowego (żołądka, jelita), 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych rodzajów zębów z 

pełnioną przez nie funkcją, 

– przeprowadza doświadczenie 

wykazujące obecność w ślinie enzymu 

rozkładającego skrobię, 

– wykazuje związek budowy kosmka 

jelitowego z pełnioną funkcją, 

– interpretuje informacje umieszczone 

na produktach spożywczych, 

Uczeń: 

– analizuje skutki niedoboru wybranych 

makro- i mikroelementów oraz witamin, 

– określa znaczenie procesu trawienia 

dla funkcjonowania organizmu, 

– wykazuje znaczenie prawidłowego 

odżywiania się dla sprawnego 

funkcjonowania organizmu, 

– planuje doświadczenie wykazujące 

obecność w ślinie enzymu 

rozkładającego skrobię, 

– opracowuje zasady, których należy 

przestrzegać, aby zapewnić sprawne 

działanie układu pokarmowego, 

– wykazuje związek między 

stosowaniem zasad prawidłowego 

odżywiania się a profilaktyką chorób 

układu pokarmowego. 
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– oblicza wskaźnik masy ciała, 

– wymienia skutki niewłaściwej diety, 

– wymienia wybrane choroby układu 

pokarmowego 

– wymienia zasady higieny układu 

pokarmowego. 

 

 

 

 

– określa czynniki wywołujące choroby 

układu pokarmowego, 

– wymienia zasady profilaktyki chorób 

układu pokarmowego. 

 

 

 

 

 

 

– charakteryzuje zagrożenia zdrowia 

wynikające z niedowagi, otyłości i 

anoreksji, 

– charakteryzuje rolę pokarmu jako 

źródła energii. 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  O D D E C H O W Y  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia elementy budowy układu 

oddechowego, 

– rozróżnia wentylację płuc i 

oddychanie komórkowe, 

– podaje przykłady chorób układu 

oddechowego, 

– wymienia główne czynniki 

wywołujące choroby układu 

oddechowego, 

– podaje sposoby zapobiegania 

chorobom układu oddechowego. 

 

 

 

 

Uczeń: 

– podaje funkcję elementów budowy 

układu oddechowego, 

– wyjaśnia, na czym polega wentylacja 

płuc, 

– opisuje przebieg procesu wymiany 

gazowej w płucach i tkankach, 

– wyjaśnia, w jaki sposób palenie 

tytoniu wpływa na funkcjonowanie 

układu oddechowego, 

– wymienia zasady, których należy 

przestrzegać, aby zapewnić sprawne 

działanie układu oddechowego. 

Uczeń: 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy 

wentylacją płuc a oddychaniem 

komórkowym, 

– porównuje ruchy przepony i klatki 

piersiowej podczas wdechu i wydechu, 

– przeprowadza doświadczenie 

pozwalającego porównać objętość 

powietrza, jaką można jednorazowo 

usunąć z płuc podczas wydechów: 

spokojnego i pogłębionego. 

 

 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę i funkcję 

układu oddechowego. 

– wykazuje związek budowy elementów 

układu oddechowego z pełnioną przez 

nie funkcją, 

– charakteryzuje mechanizm wentylacji 

płuc, 

– charakteryzuje proces wymiany 

gazowej w płucach i tkankach, 

– planuje doświadczenie pozwalające 

porównać objętość powietrza, jaką można 

jednorazowo usunąć z płuc podczas 

wydechów: spokojnego i pogłębionego, 

– charakteryzuje przykładowe choroby 

układu oddechowego, 

– omawia zasady profilaktyki chorób 

układu oddechowego. 

Uczeń: 

– analizuje proces wymiany gazowej w 

płucach i tkankach, 

– charakteryzuje przebieg wymiany 

gazowej podczas intensywnego wysiłku 

fizycznego, 

– analizuje przyczyny i skutki chorób 

układu oddechowego, 

– planuje działania mające na celu 

zapobieganie chorobom układu 

oddechowego, 

– wykazuje związek między 

prowadzeniem zdrowego stylu życia 

(niepaleniem tytoniu, uprawianiem 

sportu) a funkcjonowaniem układu 

oddechowego. 

 

 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  K R Ą Ż E N I A  
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Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia rodzaje naczyń 

krwionośnych, 

– wymienia elementy budowy układu 

krwionośnego, 

– wskazuje położenie serca, 

– nazywa główne części serca i 

naczynia krwionośne z nim połączone, 

– przedstawia na schemacie krążenie 

krwi w obiegu płucnym i obwodowym, 

– określa rolę krwi w organizmie, 

– wymienia główne składniki krwi, 

– wymienia grupy krwi w układzie AB0 

i Rh, 

– wymienia elementy budowy układu 

limfatycznego, 

– wymienia wybrane choroby układu 

krwionośnego, 

– wymienia czynniki wywołujące 

choroby układu krwionośnego, 

– wymienia sposoby zapobiegania 

chorobom układu krwionośnego, 

– opisuje profilaktykę chorób układu 

krążenia. 

Uczeń: 

– określa funkcję naczyń krwionośnych, 

– rozpoznaje i wskazuje elementy 

budowy układu krwionośnego na 

schemacie lub modelu anatomicznym 

człowieka, 

– rozpoznaje i wskazuje na modelu 

główne części serca i naczynia 

krwionośne z nim połączone, 

– omawia krążenie krwi w obiegu 

płucnym i obwodowym, 

– wymienia metody oceny pracy serca, 

– prowadzi obserwację mikroskopową 

preparatu krwi, 

– podaje rolę głównych składników 

krwi w organizmie, 

– wymienia etapy procesu krzepnięcia 

krwi, 

– wyjaśnia, co oznaczają grupy krwi w 

układzie AB0 i Rh, 

– wyjaśnia, co to jest konflikt 

serologiczny, 

– wyjaśnia społeczne znaczenie 

krwiodawstwa, 

– określa funkcje układu limfatycznego, 

– opisuje budowę i podaje funkcję 

węzłów chłonnych, 

– wymienia miejsca występowania 

największych węzłów chłonnych w 

organizmie, 

– omawia czynniki wywołujące choroby 

układu krwionośnego, 

– omawia sposoby zapobiegania 

chorobom układu krwionośnego. 

Uczeń: 

– opisuje budowę serca, 

– porównuje budowę żył i tętnic, 

– określa rolę zastawek żylnych, 

– omawia cykl pracy serca, 

– porównuje krążenie krwi w obiegu 

płucnym i obwodowym, 

– dokonuje pomiaru tętna, 

– podaje poprawne wartości tętna i 

ciśnienia krwi, 

– przeprowadza doświadczenie 

prezentujące wpływ wysiłku fizycznego 

na wartość tętna i ciśnienia krwi, 

– charakteryzuje główne składniki krwi, 

– rozpoznaje składniki komórkowe krwi 

podczas obserwacji mikroskopowej 

preparatu krwi, 

– określa rolę krwi w transporcie gazów 

oddechowych, 

– podaje znaczenie określania grupy 

krwi, 

– omawia, na czym polega konflikt 

serologiczny, 

– analizuje społeczne znaczenie 

krwiodawstwa, 

– rozpoznaje główne elementy układu 

limfatycznego na schemacie, wskazuje 

miejsca występowania dużych węzłów 

chłonnych, 

– charakteryzuje choroby układu 

krwionośnego oraz analizuje czynniki je 

wywołujące, 

– omawia zasady udzielania pierwszej 

pomocy w przypadku krwawienia lub 

krwotoku. 

Uczeń: 

– charakteryzuje rodzaje naczyń 

krwionośnych, 

– charakteryzuje budowę układu 

krwionośnego, 

– charakteryzuje budowę serca, 

– analizuje krążenie krwi w obiegu 

płucnym i obwodowym, 

– analizuje cykl pracy serca, 

– dokonuje pomiaru ciśnienia krwi, 

– planuje doświadczenie prezentujące 

wpływ wysiłku fizycznego na wartość 

tętna i ciśnienia krwi, 

– analizuje przykładowe wyniki 

laboratoryjne badań krwi, 

– charakteryzuje proces krzepnięcia 

krwi, 

– analizuje wybrane sytuacje pod 

względem groźby wystąpienia konfliktu 

serologicznego, 

– charakteryzuje budowę i funkcję 

układu limfatycznego, 

– wykazuje znaczenie aktywności 

fizycznej i prawidłowego odżywiania 

dla właściwego funkcjonowania układu 

krążenia. 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy naczyń 

krwionośnych z pełnioną przez nie 

funkcją, 

– wykazuje związek budowy serca z 

pełnioną przez nie funkcją, 

– analizuje wynik pomiaru ciśnienia 

krwi, 

– charakteryzuje EKG jako metodę 

oceny pracy serca, 

– wykazuje zależność między układem 

krążenia a układem oddechowym, 

– określa przystosowania głównych 

składników krwi do pełnionej funkcji, 

– omawia proces powstawania limfy, 

– charakteryzuje czynniki wpływające 

pozytywnie i negatywnie na 

funkcjonowanie układu krwionośnego, 

– opracowuje zasady, których należy 

przestrzegać, aby zapewnić sprawne 

funkcjonowanie układu krążenia. 

– demonstruje udzielanie pierwszej 

pomocy w przypadku krwawienia lub 

krwotoku. 
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D z i a ł :  U K Ł A D  O D P O R N O Ś C I O W Y  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wyjaśnia pojęcie „odporność”, 

– wymienia elementy układu 

odpornościowego, 

– wyróżnia odporność nieswoistą i 

swoistą, 

– wyjaśnia, co to jest kompleks 

zgodności tkankowej, 

– wymienia etapy stanu zapalnego, 

– rozróżnia odporność czynną i bierną 

oraz nabytą i sztuczną, 

– podaje skład szczepionki, 

– wymienia przykładowe zalecane 

szczepienia, 

– podaje przykłady narządów, które się 

przeszczepia, 

– wymienia wybrane choroby układu 

odpornościowego, 

– wymienia sposoby zarażenia się 

wirusem HIV. 

 

 

 

 

 

Uczeń: 

– określa funkcję układu 

odpornościowego, 

– rozpoznaje i wskazuje elementy 

układu odpornościowego na schemacie 

lub modelu anatomicznym człowieka, 

– określa funkcję limfocytów i 

przeciwciał, 

– wyjaśnia, na czym polega kompleks 

zgodności tkankowej, 

– wskazuje szczepionkę jako czynnik 

zapewniający odporność nabytą, 

– określa czynniki chorób układu 

odpornościowego, 

– wyjaśnia, na czym polega 

transplantacja narządów, 

– wymienia działania zmniejszające 

ryzyko zakażenia się wirusem HIV i  

zachorowania na AIDS. 

Uczeń: 

– określa rolę poszczególnych 

elementów układu odpornościowego, 

– wyjaśnia znaczenie limfocytów i 

przeciwciał w reakcji odpornościowej 

organizmu, 

– omawia sposoby działania 

szczepionki, 

– charakteryzuje nadwrażliwość jako 

zaburzenie czynności układu 

odpornościowego, 

– charakteryzuje sytuacje, w których 

konieczna jest transplantacja narządu, 

– charakteryzuje odporność czynną i 

bierną oraz nabytą i sztuczną, 

– porównuje skład szczepionki i 

surowicy, 

– wyjaśnia konieczność wykonywania 

szczepień obowiązkowych, 

 

 

– charakteryzuje wybrane zaburzenia 

czynności układu odpornościowego, 

– charakteryzuje wybrane choroby 

układu odpornościowego, 

– charakteryzuje zasady profilaktyki 

chorób układu odpornościowego. 

Uczeń: 

– charakteryzuje strukturę układu 

odpornościowego oraz sposób jego 

działania w zależności od czynnika 

chorobotwórczego, 

– charakteryzuje kompleks zgodności 

tkankowej, 

– charakteryzuje reakcję obronną 

organizmu na skutek infekcji, 

– porównuje odporność czynną i bierną 

oraz nabytą i sztuczną, 

– porównuje sposób działania 

szczepionki i surowicy, 

– wykazuje społeczne znaczenie 

przeszczepów. 

 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek pomiędzy 

elementami układu odpornościowego a 

pełnioną przez nie funkcją, 

– przedstawia etapy fagocytozy, 

– wyjaśnia sposób działania 

przeciwciał, 

– analizuje informacje zawarte w 

kalendarzu szczepień, 

– określa znaczenie wykonywania 

szczepień nieobowiązkowych, 

– wyjaśnia znaczenie wyrażenia zgody 

na transplantację narządów po śmierci, 

– ocenia działanie organizacji 

ułatwiających wykonywanie 

przeszczepów, np. prowadzących rejestr 

dawców. 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  W Y D A L N I C Z Y  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 
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Uczeń: 

– określa funkcję układu wydalniczego, 

– wymienia elementy budowy układu 

wydalniczego, 

– podaje przykłady związków 

wydalanych z organizmu za pomocą 

układu wydalniczego, 

– wymienia etapy powstawania moczu, 

– wymienia przykłady chorób układu 

wydalniczego, 

– podaje zasady higieny układu 

wydalniczego, 

– podaje czynniki wywołujące choroby 

układu wydalniczego, 

– wymienia sposoby zapobiegania 

chorobom układu wydalniczego. 

Uczeń: 

– rozpoznaje i wskazuje elementy 

budowy układu wydalniczego na 

schemacie lub modelu, 

– określa funkcję poszczególnych 

elementów układu wydalniczego, 

– określa skład moczu ostatecznego, 

– wskazuje sytuację wymagającą 

dializy, 

– wyjaśnia znaczenie wykonywania 

badań moczu i analizy ich wyników dla 

celów diagnostycznych, 

– podaje przykłady wyników badania 

moczu świadczących o wystąpieniu 

choroby. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę i funkcję 

układu wydalniczego, 

– opisuje budowę nerek, 

– opisuje budowę nefronu, 

– przeprowadza badanie pH moczu, 

– porównuje skład moczu pierwotnego i 

ostatecznego, 

– charakteryzuje sytuację wymagającą 

dializy, 

– wyjaśnia konieczność 

systematycznego wykonywania badań 

profilaktycznych, m.in. moczu, 

– wyjaśnia konieczność przestrzegania 

higieny układu wydalniczego. 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy i funkcji 

poszczególnych elementów budowy 

układy wydalniczego, 

– charakteryzuje budowę nerek, 

– wykazuje związek budowy nefronu z 

pełnioną funkcją, 

– wykazuje związek budowy i funkcji 

poszczególnych elementów układu 

wydalniczego, 

– analizuje przykładowe wyniki 

laboratoryjnego badania różnych próbek 

moczu, 

– analizuje czynniki wywołujące 

choroby układu wydalniczego oraz 

sposoby zapobiegania im. 

Uczeń: 

– wskazuje związek między 

spożywaniem dużej ilości wody a 

funkcjonowaniem nerek, 

– wskazuje rolę dializy jako zabiegu 

ratującego życie, 

– interpretuje przykładowe wyniki 

laboratoryjnego badania różnych próbek 

moczu, 

 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  N E R W O W Y  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia funkcje układu nerwowego, 

– dzieli układ nerwowy ze względu na 

położenie (ośrodkowy i obwodowy 

układ nerwowy), 

– wymienia elementy budowy 

ośrodkowego i obwodowego układu 

nerwowego, 

– rozpoznaje i wskazuje elementy 

budowy układu nerwowego na 

schemacie lub modelu, 

– rozpoznaje i wskazuje na modelu lub 

schemacie najważniejsze części budowy 

mózgowia, 

Uczeń: 

– określa funkcję ośrodkowego i 

obwodowego układu nerwowego, 

– określa rozmieszczenie komórek 

nerwowych w układzie nerwowym, 

– rozpoznaje i wskazuje na schemacie 

elementy budowy rdzenia kręgowego, 

– omawia budowę synapsy, 

– określa funkcję synapsy, 

– omawia budowę mózgowia, 

– określa czynności mózgowia, 

– wymienia ośrodki funkcjonalne w 

korze mózgowej, 

Uczeń: 

– charakteryzuje budowę i funkcję 

synapsy, 

– charakteryzuje działanie ośrodkowego 

i obwodowego układu nerwowego, 

– charakteryzuje budowę i czynności 

mózgowia, 

– lokalizuje ośrodki funkcjonalne w 

korze mózgowej, 

– charakteryzuje budowę i czynności 

rdzenia kręgowego, 

– charakteryzuje działanie łuku 

odruchowego, 

Uczeń: 

– charakteryzuje ośrodki funkcjonalne 

w korze mózgowej, 

– wyjaśnia działanie półkul 

mózgowych, 

– porównuje odruchy bezwarunkowe i 

warunkowe, 

– analizuje znaczenie odruchów 

warunkowych w procesie uczenia się, 

– charakteryzuje budowę obwodowego 

układu nerwowego, 

– porównuje działanie układu 

współczulnego i przywspółczulnego, 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy układu 

nerwowego z pełnioną funkcją, 

– wykazuje nadrzędną rolę mózgowia w 

funkcjonowaniu układu nerwowego, 

– wyjaśnia, jaką role pełnią odruchy w 

funkcjonowaniu organizmu, 

– wykazuje, że samoakceptacja oraz 

świadomość własnych zalet i wad 

pozwala na radzenie sobie w sytuacjach 

stresu, 

– analizuje przyczyny, objawy i skutki 

chorób układu nerwowego, 

– charakteryzuje uzależnienia jako 
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– wymienia rodzaje odruchów, 

– podaje przykłady odruchów 

bezwarunkowych i warunkowych, 

– omawia budowę obwodowego układu 

nerwowego, 

– wymienia rodzaje nerwów, 

– podaje przykłady nerwów 

czaszkowych i rdzeniowych, 

– dokonuje podziału układu nerwowego 

pod względem czynnościowym, 

– podaje przykłady działania układu 

współczulnego i przywspółczulnego, 

– wymienia przykłady chorób układu 

nerwowego, 

– wymienia objawy stresu, 

– wymienia sposoby radzenia sobie ze 

stresem, 

– omawia zasady higieny pracy 

umysłowej, 

– wymienia czynniki niekorzystnie 

działające na funkcjonowanie układu 

nerwowego, 

– wskazuje uzależnienia jako problem 

społeczny. 

– rozpoznaje i wskazuje na schemacie 

lub modelu mózgowia wybrane ośrodki 

w korze mózgowej, 

– omawia działanie łuku odruchowego, 

– przeprowadza obserwację reakcji 

odruchowej na bodziec mechaniczny w 

odruchu kolanowym, 

– określa znaczenie odruchów 

bezwarunkowych, 

– rozróżnia nerwy czuciowe i ruchowe, 

– wymienia nerwy czaszkowe i określa 

ich funkcje, 

– wymienia nerwy rdzeniowe i określa 

ich funkcje, 

– wymienia efekty działania układu 

współczulnego i przywspółczulnego, 

– określa wpływ substancji 

uzależniających na działanie układu 

nerwowego człowieka, 

– przedstawia zasady profilaktyki 

niektórych chorób układu nerwowego. 

– rozróżnia odruchy bezwarunkowe i 

warunkowe, 

– określa znaczenie odruchów 

warunkowych w procesie uczenia się, 

– charakteryzuje działanie 

autonomicznego układu nerwowego, 

– charakteryzuje przyczyny stresu oraz 

wyjaśnia wpływ stresu na 

funkcjonowanie organizmu, 

– omawia zasady radzenia sobie ze 

stresem, 

– opisuje uzależnienia jako problem 

społeczny. 

 

 

 

 

 

 

 

– charakteryzuje przykładowe choroby 

układu nerwowego – określa ich 

objawy, przyczyny i skutki, 

– charakteryzuje pozytywne i 

negatywne skutki stresu, 

– wymienia zasady higieny pracy 

umysłowej oraz pozwalające na 

umiejętne radzenie sobie ze stresem. 

 

 

 

 

problem społeczny, 

– wykazuje związek między 

prowadzonym stylem oraz trybem życia 

a funkcjonowaniem układu nerwowego. 

– opracowuje zasady dotyczące higieny 

pracy umysłowej oraz pozwalające na 

umiejętne radzenie  sobie ze stresem. 

 

 

 

 

 

 

 

D z i a ł :  N A R Z Ą D Y  Z M Y S Ł Ó W  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia narządy zmysłów, 

– przedstawia ogólną charakterystykę 

narządów zmysłów, 

– określa rolę narządu węchu, 

– określa lokalizację receptorów 

węchowych, 

Uczeń: 

– wskazuje kubki smakowe jako narząd 

smaku, 

– przedstawia budowę i podaje funkcję 

narządu smaku, 

– przedstawia budowę narządu węchu, 

– przedstawia budowę narządu dotyku, 

Uczeń: 

– określa rolę narządów zmysłów w 

funkcjonowaniu organizmu, 

– wyróżnia receptory w zależności od 

rodzaju bodźca, 

– wyjaśnia sposób funkcjonowania 

narządu smaku, 

Uczeń: 

– wyróżnia receptory w zależności od 

rodzaju bodźca, 

– charakteryzuje budowę i sposób 

funkcjonowania narządu smaku, 

– charakteryzuje budowę i sposób 

funkcjonowania narządu węchu, 

– charakteryzuje budowę i zasadę 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy elementów 

oka z pełnionymi funkcjami, 

– wykazuje związek budowy elementów 

ucha z pełnionymi funkcjami, 

– wykazuje współdziałanie różnych 

narządów zmysłów, 
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– określa rolę narządu smaku, 

– określa lokalizację receptorów smaku, 

– wymienia rodzaje receptorów 

znajdujących się w skórze, 

– wymienia główne elementy budowy 

oka, 

– rozpoznaje i wskazuje główne 

elementy budowy oka na schemacie lub 

modelu, 

– określa rolę narządu wzroku, 

– wymienia wady wzroku, 

– wymienia sposoby korygowania wad 

wzroku, 

 

– wymienia zasady higieny oczu, 

– określa rolę narządu słuchu i 

równowagi, 

– rozpoznaje i wskazuje na schemacie 

lub modelu ucha elementy budowy 

narządu słuchu, 

– wskazuje na schemacie lub modelu 

położenie narządu równowagi, 

– wymienia przykłady chorób narządu 

słuchu, 

– określa zasady higieny uszu. 

 

 

 

 

– przeprowadza obserwację wykazującą 

obecność receptorów węchowych w 

jamie nosowej, 

– przeprowadza obserwację wykazującą 

współdziałanie receptorów smaku i 

węchu przy pełnej ocenie smaku 

różnych potraw, 

– przeprowadza doświadczenie 

sprawdzające gęstość rozmieszczenia 

receptorów w skórze różnych części 

ciała, 

– określa lokalizację receptorów 

wzroku, 

 

– przedstawia drogę światła w oku, 

– wyjaśnia pojęcie „akomodacja”, 

– wyjaśnia, co oznacza widzenie 

stereoskopowe, 

– przeprowadza obserwację 

potwierdzającą widzenie 

stereoskopowe, 

– wymienia przyczyny powstawania 

wad wzroku, 

– przedstawia budowę narządu słuchu i 

równowagi, 

– określa lokalizację receptorów słuchu 

i równowagi, 

– przedstawia drogę fal dźwiękowych w 

uchu, 

– określa funkcję poszczególnych części 

ucha, 

– wskazuje hałas jako czynnik 

negatywnie wpływający na 

funkcjonowanie ucha. 

– wyjaśnia sposób funkcjonowania 

narządu węchu, 

– przeprowadza doświadczenie 

sprawdzające gęstość rozmieszczenia 

receptorów w skórze różnych części 

ciała oraz interpretuje wyniki, 

– wyjaśnia zasadę funkcjonowania oka, 

– przedstawia mechanizm powstawania 

obrazu, 

– przeprowadza obserwację wykazującą 

obecność plamki ślepej w siatkówce 

oka, 

– charakteryzuje widzenie 

stereoskopowe, 

 

 

– omawia zasadę funkcjonowania 

narządu słuchu i równowagi, 

– wyjaśnia proces powstawania 

wrażenia dźwiękowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

funkcjonowania oka, 

– analizuje mechanizm powstawania 

obrazu, 

– analizuje przyczyny powstawania wad 

wzroku oraz charakteryzuje sposoby ich 

korygowania, 

– charakteryzuje zasadę funkcjonowania 

narządu słuchu i równowagi, 

– przeprowadza doświadczenie 

wykazujące, że ucho jest bardziej czułe 

na przewodnictwo powietrzne niż 

kostne, 

 

– charakteryzuje choroby narządu 

słuchu: określa czynniki je wywołujące 

oraz podaje skutki, 

– analizuje wpływ hałasu na zdrowie. 

 

– planuje doświadczenie sprawdzające 

gęstość rozmieszczenia receptorów w 

skórze różnych części ciała, 

– planuje doświadczenie wykazujące, że 

ucho jest bardziej czułe na 

przewodnictwo powietrzne niż kostne, 

– opracowuje zasady higieny narządów 

wzroku i słuchu. 

 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  D O K R E W N Y  
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Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wyjaśnia, co to są hormony, 

– podaje przykłady hormonów, 

– wymienia nazwy gruczołów 

dokrewnych, 

– rozpoznaje i wskazuje położenie 

głównych gruczołów dokrewnych, 

– wymienia skutki przykładowych 

zaburzeń funkcjonowania układu 

dokrewnego. 

 

 

 

Uczeń: 

– określa sposób działania hormonów, 

– określa rolę wybranych hormonów w 

regulacji procesów życiowych 

organizmu, 

– wymienia nazwy gruczołów 

dokrewnych oraz wydzielane przez nie 

hormony, 

– określa położenie gruczołów 

dokrewnych, 

– przedstawia antagonistyczne działanie 

insuliny i glukagonu. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje elementy budowy 

układu dokrewnego, 

– podaje charakterystyczne cechy 

hormonów, 

– charakteryzuje działanie wybranych 

hormonów, 

– charakteryzuje antagonistyczne 

działanie hormonów, 

– omawia mechanizm kontroli poziomu 

glukozy we krwi, 

– określa zagrożenia związane z 

przyjmowaniem leków hormonalnych 

(np. sterydów lub tabletek 

antykoncepcyjnych) bez wcześniejszej 

konsultacji z lekarzem. 

Uczeń: 

– charakteryzuje antagonistyczne 

działanie hormonów, 

– analizuje mechanizm kontroli 

poziomu glukozy we krwi, 

– porównuje sposób działania układów 

nerwowego i hormonalnego, 

– wykazuje, że cukrzyca jest wynikiem 

niedoboru insuliny, 

– charakteryzuje skutki zaburzeń 

funkcjonowania układu dokrewnego na 

przykładzie zaburzenia wydzielania 

hormonu wzrostu oraz zaburzenia 

działania tarczycy i trzustki. 

 

Uczeń: 

– wykazuje rolę układu nerwowego i 

dokrewnego w utrzymaniu równowagi 

w organizmie. 

 

 

D z i a ł :  S K Ó R A  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia elementy budowy skóry, 

– określa podstawowe funkcje skóry, 

– wymienia wytwory naskórka, 

– wymienia przykładowe choroby 

skóry, 

– wyjaśnia konieczność dbania o 

higienę skóry. 

– wymienia zasady higieny skóry. 

 

Uczeń: 

– rozpoznaje elementu budowy skóry na 

schemacie, 

– charakteryzuje funkcje 

poszczególnych warstw skóry, 

– określa funkcje gruczołów skórnych, 

– prowadzi obserwacje mikroskopowe i 

makroskopowe skóry oraz jej 

wytworów. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje elementy budowy 

skóry, 

– charakteryzuje wytwory naskórka, 

– omawia przyczyny i skutki uszkodzeń 

oraz chorób skóry. 

 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy 

poszczególnych elementów skóry z 

pełnioną funkcją, 

– wyjaśnia potrzebę konsultacji z 

lekarzem po pojawieniu się 

niepokojących zmian skórnych, 

– opracowuje zasady pielęgnacji i 

higieny skóry. 

 

Uczeń: 

– demonstruje zasady niesienia 

pierwszej pomocy przy odmrożeniach i 

poparzeniach. 

 

D z i a ł :  U K Ł A D  R O Z R O D C Z Y  
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Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: 

– wymienia elementy budowy męskiego 

układu rozrodczego, 

– rozpoznaje i wskazuje na schemacie 

elementy budowy męskiego układu 

rozrodczego, 

– wymienia elementy budowy 

żeńskiego układu rozrodczego, 

– rozpoznaje i wskazuje na schemacie 

elementy budowy żeńskiego układu 

rozrodczego, 

– omawia proces zapłodnienia, 

– wymienia główne etapy rozwoju 

zarodkowego i płodowego, 

– podaje objawy dojrzewania 

płciowego, 

– wymienia błony płodowe, 

– wymienia sposoby diagnostyki 

prenatalnej, 

 

– omawia proces porodu i połogu 

– dokonuje podziału metod 

antykoncepcji na naturalne i sztuczne, 

– wymienia czynniki mające wpływ na 

rozwój ciąży, 

– wymienia przykładowe choroby 

przenoszone drogą płciową, 

– podaje zasady higieny układu 

rozrodczego. 

Uczeń: 

– określa rolę układu rozrodczego, 

– wymienia elementy budowy jądra, 

– opisuje budowę plemnika, 

– określa rolę plemnika, 

– wymienia etapy cyklu 

miesiączkowego kobiety, 

– opisuje główne etapy rozwoju 

zarodkowego i płodowego, 

– podaje funkcje błon płodowych, 

– określa rolę łożyska w rozwoju 

zarodka i płodu, 

– wymienia przykładowe metody 

antykoncepcyjne, 

– wymienia czynniki mające wpływ na 

rozwój ciąży, 

– omawia rozwój płciowy człowieka, 

– podaje podstawowe zasady 

profilaktyki chorób przenoszonych 

drogą płciową. 

 

Uczeń: 

– charakteryzuje elementy budowy oraz 

funkcję męskiego układu rozrodczego, 

– charakteryzuje funkcję 

poszczególnych elementów budowy 

plemnika, 

– charakteryzuje elementy budowy oraz 

funkcję żeńskiego układu rozrodczego, 

– przedstawia sposób powstawania 

komórki jajowej, 

– charakteryzuje etapy cyklu 

miesiączkowego, 

– charakteryzuje proces zapłodnienia, 

– charakteryzuje rozwój zarodkowy i 

płodowy, 

– wyjaśnia funkcję poszczególnych błon 

płodowych, 

– charakteryzuje zasady higieny ciąży, 

– charakteryzuje proces porodu i 

połogu, 

 

 

– charakteryzuje zmiany zachodzące w 

organizmie w kolejnych okresach 

rozwojowych człowieka, 

– charakteryzuje podstawowe zasady 

profilaktyki chorób przenoszonych 

drogą płciową. 

Uczeń: 

– interpretuje schemat cyklu 

miesiączkowego, 

– charakteryzuje rolę plemnika i 

komórki jajowej w procesie 

zapłodnienia, 

– charakteryzuje budowę i rolę łożyska 

w rozwoju zarodka i płodu, 

– charakteryzuje metody diagnostyki 

prenatalnej, 

– porównuje naturalne i sztuczne 

metody antykoncepcji, 

– analizuje pozytywny i negatywny 

wpływ różnych czynników na rozwój 

ciąży, 

– analizuje zmiany zachodzące w 

organizmie w trakcie dojrzewania 

płciowego, 

– charakteryzuje wybrane choroby 

przenoszone drogą płciową. 

 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy narządów 

rozrodczych z pełnioną przez nie 

funkcją, 

– wykazuje związek budowy plemnika i 

komórki jajowej z pełnioną przez nie 

funkcją, 

– wykazuje, że funkcjonowanie układu 

rozrodczego jest zależne od działania 

hormonów, 

– opracowuje zasady higieny układu 

rozrodczego. 

D z i a ł :  Z A G R O Ż E N I A  Z D R O W I A  

Poziom konieczny 

(stopie  dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopie  dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopie  dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopie  bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopie  celujący) 

Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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– wyjaśnia pojęcie „zdrowie”, 

– omawia wpływ aktywności fizycznej 

na funkcjonowanie organizmu, 

– wyjaśnia pojęcie „choroba”, 

– wymienia przykłady chorób 

zakaźnych, 

– podaje przykłady chorób 

nowotworowych, 

– wskazuje uzależnienia jako czynnik 

negatywnie wpływający na zdrowie. 

– podaje przykłady działań 

profilaktycznych mających na celu 

zachowanie zdrowia, 

– wymienia sposoby przenoszenia 

chorób zakaźnych, 

– podaje zasady profilaktyki chorób 

zakaźnych, 

– podaje zasady profilaktyki chorób 

nowotworowych, 

– podaje zasady, których należy 

przestrzegać podczas zażywania leków, 

– wskazuje negatywny wpływ 

niektórych substancji psychoaktywnych 

na zdrowie człowieka, 

– omawia skutków uzależnień. 

– charakteryzuje pojęcie „zdrowie”, 

– charakteryzuje pojęcie „choroba”, 

– wykazuje związek między 

aktywnością fizyczną a 

funkcjonowaniem organizmu, 

– charakteryzuje choroby 

nowotworowe, 

– wyjaśnia konieczność wykonywania 

badań profilaktycznych, 

– charakteryzuje wpływ niektórych 

substancji psychoaktywnych na zdrowie 

człowieka. 

 

 

– charakteryzuje działania 

profilaktyczne mające na celu 

zachowanie zdrowia, 

– charakteryzuje drogi zakażenia oraz 

sposoby zapobiegania zachorowaniu na 

choroby zakaźne, 

– analizuje zasady profilaktyki 

nowotworów, 

– uzasadnia konieczność wykonywania 

badań profilaktycznych oraz 

samokontroli stanu własnego 

organizmu, 

– analizuje skutki uzależnień. 

– wykazuje związek między 

działalnością człowieka a chorobami 

cywilizacyjnymi, 

– analizuje przykładowe informacje 

dołączane do leków, 

– wykazuje zależność między trybem i 

stylem życia a zachowaniem zdrowia. 

 

 

D z i a ł :  G E N E T Y K A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– podaje nazwę materiału 

genetycznego, 

– podaje miejsce występowania 

materiału genetycznego w komórce, 

– określa nukleotyd jako 

podstawową jednostkę strukturalną 

DNA, 

– wymienia rodzaje nukleotydów 

budujących DNA, 

– wyjaśnia, co to jest informacja 

genetyczna, 

– wyjaśnia, jak jest zbudowany 

łańcuch DNA, 

– podaje zasadę parowania się 

Uczeń: 

– określa, czym jest materiał 

genetyczny, 

– charakteryzuje DNA jako materiał 

genetyczny, 

– wymienia nazwy związków 

chemicznych, które wchodzą w 

skład kwasów nukleinowych, 

– określa budowę nukleotydu, 

– wymienia różnice między 

nukleotydami budującymi DNA, 

– określa budowę nukleotydu, 

– określa, jak są ułożone nukleotydy 

w łańcuchu DNA, 

– wyjaśnia, czym jest podwójna 

Uczeń: 

– wyjaśnia znaczenie materiału 

genetycznego dla funkcjonowania 

organizmu, 

– wykazuje rolę DNA w 

przechowywaniu i przekazywaniu 

informacji genetycznej, 

– charakteryzuje budowę 

nukleotydu, 

– określa związek między 

kolejnością ułożenia nukleotydów w 

łańcuchu DNA a informacją 

genetyczną, 

– wskazuje na schemacie i nazywa 

części nukleotydu, 

Uczeń: 

– analizuje, czym jest informacja 

genetyczna i w jaki sposób jest 

przechowywana oraz przekazywana, 

– wykazuje zależność między 

kolejnością ułożenia nukleotydów w 

łańcuchu DNA a informacją 

genetyczną, 

– analizuje strukturę przestrzenną 

DNA, wskazuje poszczególne 

elementy budowy chemicznej DNA, 

– prezentuje (modeluje) zasadę 

parowania się zasad w dwuniciowym 

DNA, 

– analizuje różnice w budowie i 

Uczeń: 

– wykazuje związek budowy DNA z 

pełnioną funkcją, 

– wykazuje związek między budową 

chemiczną DNA a jego strukturą 

przestrzenną, 

– korzystając z różnych źródeł 

informacji, ocenia, w jaki sposób 

rozwój nauki w ubiegłym stuleciu 

przyczynił się do odkrycia 

przestrzennej budowy DNA, 

– planuje i przeprowadza 

prezentację (modelowanie) 

pokazującą budowę przestrzenną 

DNA, 
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zasad w dwuniciowym DNA, 

– rozpoznaje elementy budowy DNA 

na schemacie lub modelu 

przestrzennym, 

– wymienia rodzaje nukleotydów 

budujących RNA, 

– wyjaśnia, jak jest zbudowany 

łańcuch RNA, 

– wymienia podstawowe różnice 

budowy DNA i RNA, 

– wymienia rodzaje RNA, 

– wyjaśnia znaczenie pojęć: gen,  

kod genetyczny, 

– wymienia cechy kodu 

genetycznego, 

– określa rolę informacyjnego RNA 

w syntezie białek, 

– określa obszar komórki, w którym 

powstaje mRNA, 

– podaje kolejność etapów 

przekazywania informacji 

genetycznej, 

– wskazuje kolejne poziomy 

upakowania DNA w jądrze 

komórkowym, 

– wskazuje chromosom jako 

najbardziej upakowaną formę 

cząsteczki DNA, 

– wyjaśnia, co to jest kariotyp, 

– wyjaśnia, co to są chromosomy 

homologiczne, 

– wymienia podstawowe pojęcia 

genetyczne i potrafi je stosować, 

– wyjaśnia, co to jest replikacja 

DNA, 

– podaje etapy cyklu komórkowego, 

– wymienia przykłady komórek 

helisa, 

– wyjaśnia zasadę parowania się 

zasad w dwuniciowym DNA, 

– wymienia różnice budowy DNA i 

RNA, 

– wymienia rodzaje RNA oraz 

podaje funkcje, jakie pełnią 

poszczególne rodzaje RNA, 

– wyjaśnia sposób odczytywania 

informacji genetycznej (kod 

genetyczny), 

– charakteryzuje pojęcia: kod 

genetyczny, gen, jednostka 

transkrypcyjna, 

– wyjaśnia istotę poszczególnych 

cech kodu genetycznego, 

– podaje najważniejsze etapy 

przekazywania informacji 

genetycznej, 

– określa lokalizację w komórce 

przebiegu kolejnych etapów 

przekazywania informacji 

genetycznej, 

– określa rolę mRNA i tRNA w 

procesie syntezy białka, 

– określa sposób upakowania DNA 

w jądrze komórkowym, 

– wyjaśnia, co to jest kariotyp, 

– określa budowę chromosomu, 

– wyjaśnia różnicę między 

chromosomami homologicznymi i 

niehomologicznymi, 

– podaje znaczenie pojęć 

genetycznych: diploidalność, 

haploidalność, fenotyp, genotyp, 

allel, heterozygota, homozygota,  

dominacja, recesywność, 

– określa, na czym polega replikacja 

– charakteryzuje sposób ułożenia 

nukleotydów w łańcuchu DNA, 

– charakteryzuje strukturę 

przestrzenną DNA, 

– porównuje budowę i funkcję DNA i 

RNA, 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy 

informacją genetyczną a kodem 

genetycznym, 

– wyjaśnia istotę poszczególnych 

cech kodu genetycznego, 

– podaje zależność między 

sekwencją DNA a kolejnością 

ułożenia aminokwasów w białku, 

– podaje zależność pomiędzy 

genem a cechą, 

– charakteryzuje kolejne etapy 

procesu przepisywania informacji z 

DNA na sekwencję nukleotydów w 

mRNA, 

– charakteryzuje kolejne etapy 

procesu syntezy białka i określa rolę 

poszczególnych rodzajów RNA w 

tym procesie, 

– analizuje sposób organizacji 

materiału genetycznego, 

– charakteryzuje budowę 

chromosomu, 

– analizuje prawidłowe kariotypy 

kobiety i mężczyzny, 

– określa znaczenie występowania 

genów w postaci alleli, 

– charakteryzuje przebieg procesu 

replikacji DNA, 

– charakteryzuje kolejne etapy 

podziałów mitotycznego i 

mejotycznego, 

– wyjaśnia, z czego wynika różnica 

funkcji DNA i RNA, 

– wymienia i charakteryzuje kolejne 

poziomy informacji genetycznej, 

– analizuje różnicę pomiędzy 

informacją genetyczną a kodem 

genetycznym, 

– analizuje znaczenie cech kodu 

genetycznego, 

– wyjaśnia zależność między 

sekwencją DNA a kolejnością 

ułożenia aminokwasów w białku, 

– charakteryzuje przebieg procesu 

przepisywania informacji z DNA na 

sekwencję nukleotydów w mRNA, 

– analizuje przebieg procesu 

syntezy białka i rolę poszczególnych 

rodzajów RNA w tym procesie, 

– wyjaśnia przyczyny ścisłego 

upakowania łańcucha DNA w jądrze, 

– biegle posługuje się pojęciami 

genetycznymi: diploidalność, 

haploidalność, fenotyp, genotyp, 

allel, heterozygota, homozygota, 

dominacja, recesywność, 

– analizuje przebieg procesu 

replikacji DNA i określa jego 

znaczenie biologiczne, 

– porównuje podziały mitotyczny i 

mejotyczny pod względem ich 

przebiegu oraz biologicznego 

znaczenia obu procesów, 

– analizuje i interpretuje przebieg i 

wyniki doświadczeń Grzegorza 

Mendla, 

– wyjaśnia wpływ badań Grzegorza 

Mendla na współczesną genetykę, 

– konstruuje proste krzyżówki 

jednogenowe oraz testowe i 

– analizuje znaczenie cech kodu 

genetycznego dla procesu 

odczytywania informacji 

genetycznej, 

– korzysta z tabeli kodu 

genetycznego przy określaniu, na 

podstawie sekwencji DNA, 

sekwencji mRNA oraz kolejności 

ułożenia aminokwasów w białku, 

– przygotowuje prezentację 

dotyczącą procesów zachodzących 

na drodze od genu do cechy,  

przedstawiającą zależność między 

sekwencją DNA a kolejnością 

ułożenia aminokwasów w białku, 

– wykazuje związek występowania 

różnych rodzajów RNA z ich 

funkcją, 

– przygotowuje prezentację 

ilustrującą replikację DNA, 

– na postawie informacji z różnych 

źródeł przygotowuje prezentację 

sylwetki Grzegorza Mendla oraz 

wyjaśnia, w jaki sposób jego 

doświadczenia wpłynęły na rozwój 

genetyki, 

– wyjaśnia, co to jest krzyżówka 

testowa i prezentuje przykład takiej 

krzyżówki, 

– określa, co to jest analiza 

rodowodowa w genetyce i w jakich 

sytuacjach się ją wykonuje, 

– interpretuje przykładowy schemat 

ilustrujący analizę rodowodową, 

– wykazuje związek między 

prowadzeniem zdrowego stylu życia 

(niepaleniem tytoniu, unikaniem 

nadmiernej ekspozycji na 

promieniowanie UV) a 
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dzielących się mitotycznie i 

mejotycznie, 

– wyjaśnia różnicę pomiędzy 

komórką haploidalną i diploidalną, 

– wymienia główne etapy mitozy i 

mejozy, 

– wyjaśnia podstawową różnicę 

pomiędzy mitozą i mejozą, 

– podaje znaczenie mitozy, 

– wyjaśnia, kim był Grzegorz 

Mendel oraz określa jego wkład w 

rozwój nauki, 

– wymienia podstawowe zasady 

dziedziczenia zgodnie z genetyką 

mendlowską, 

– wskazuje krzyżówkę 

jednogenową, 

– wymienia cechy, które są 

dziedziczone jednogenowo, 

– podaje I prawo Mendla, 

– wyjaśnia wyniki prostej krzyżówki 

jednogenowej, 

– określa sposób dziedziczenia 

wybranej cechy człowieka (np.  

koloru włosów, barwy oczu, kształtu 

płatków usznych, umiejętności 

zwijania języka), 

– wyjaśnia sposób dziedziczenia 

grup krwi w układzie AB0, 

– rozróżnia autosomy i chromosomy 

płci, 

– przedstawia dziedziczenie płci u 

człowieka, 

– wymienia przykładowe cechy 

sprzężone z płcią, 

– wyjaśnia pojęcie „zmienność”, 

– wymienia rodzaje zmienności, 

DNA, 

– wyjaśnia, co to jest cykl 

komórkowy i wymienia procesy 

zachodzące podczas jego kolejnych 

etapów, 

– rozróżnia komórki haploidalne i 

diploidalne, 

– określa etapy mitozy i mejozy 

kluczowe z punktu widzenia 

biologicznego znaczenia tych 

podziałów, 

– wyjaśnia znaczenie mitozy i 

mejozy, 

– wyjaśnia, dlaczego Grzegorza 

Mendla uważa się za ojca genetyki, 

– wymienia podstawowe zasady 

dziedziczenia zgodnie z genetyką 

mendlowską, 

– wyjaśnia, co to jest krzyżówka 

jednogenowa, 

– rozróżnia krzyżówkę jednogenową 

i dwugenową, 

– podaje przykład prostej krzyżówki 

jednogenowej i określa 

prawdopodobieństwo dziedziczenia 

wybranej cechy, 

– wyjaśnia I prawo Mendla, 

– rozwiązuje proste zadania 

genetyczne, 

– wyjaśnia sposób dziedziczenia 

wybranych cech człowieka (np.  

koloru włosów, barwy oczu, kształtu 

płatków usznych, umiejętności 

zwijania języka), 

– analizuje sposób dziedziczenia 

grup krwi w układzie AB0 i Rh, 

– wyjaśnia różnicę między 

autosomami i chromosomami płci 

w liczbie chromosomów pomiędzy 

komórkami budującymi organizm a 

komórkami rozrodczymi, 

– charakteryzuje przebieg mitozy i 

mejozy, 

– wymienia główne różnice między 

mitozą a mejozą, 

– analizuje biologiczne znaczenie 

mitozy i mejozy, 

– podaje przykłady doświadczeń 

Grzegorza Mendla i wyjaśnia ich 

wyniki, 

– przedstawia proste krzyżówki 

jednogenowe i interpretuje je według 

zasad genetyki mendlowskiej, 

– analizuje proste krzyżówki 

testowe, 

– analizuje I prawo Mendla, 

– analizuje dziedziczenie wybranych 

cech (np. koloru włosów, barwy 

oczu, kształtu płatków usznych, 

umiejętności zwijania  języka) na 

przykładzie swojej rodziny, 

– ilustruje w postaci odpowiedniej 

krzyżówki dziedziczenie grup krwi w 

układzie AB0 i Rh, 

– porównuje budowę i określa 

znaczenie biologiczne 

chromosomów X i Y, 

– charakteryzuje dziedziczenie 

sprzężone z płcią, 

– wskazuje krzyżówki prezentujące 

dziedziczenie cech sprzężonych z 

płcią, 

– rozróżnia zmienność dziedziczną i 

niedziedziczną, podaje przykłady 

obu rodzajów zmienności, 

– podaje przykłady zmienności 

interpretuje je według zasad 

genetyki mendlowskiej, 

– porównuje rodzaje krzyżówek 

stosowanych w badaniach 

genetycznych (jednogenowe, 

testowe), 

– rozwiązuje zadania genetyczne i 

interpretuje ich wyniki, 

– przedstawia w postaci krzyżówek, 

dziedziczenie grup krwi w układzie 

AB0 i Rh, 

– określa prawdopodobieństwo 

wystąpienia określonej grupy krwi w 

układzie AB0 dziecka, gdy znane są 

grupy krwi jego rodziców, 

– analizuje na wybranych 

przykładach dziedziczenie 

sprzężone z płcią, 

– analizuje i interpretuje krzyżówki 

prezentujące dziedziczenie cech 

sprzężonych z płcią, 

– analizuje biologiczne znaczenie 

występowania zmienności 

rekombinacyjnej, 

– porównuje zmienność 

środowiskową, rekombinacyjną i 

mutacyjną, 

– analizuje skutki mutacji w zależności 

od ich rodzaju, 

– wyszukuje informacje i planuje 

działania mające na celu unikanie 

czynników mutagennych 

występujących w środowisku oraz 

zapobieganie skutkom ich działania, 

– analizuje przyczyny i skutki 

wybranych chorób genetycznych. 

 

zmniejszeniem się ryzyka 

wystąpienia mutacji. 

 

 



str. 213 
 

– wyjaśnia, na czym polega 

zmienność rekombinacyjna, 

– wyjaśnia pojęcie „mutacja”, 

– podaje przykłady rodzajów 

mutacji, 

– podaje przykłady skutków mutacji, 

– wymienia przyczyny powstawania 

mutacji, 

– wymienia czynniki mutagenne, 

– wymienia podstawowe zasady 

unikania czynników mutagennych 

(np. promieniowania UV, składników 

dymu papierosowego), 

– wymienia przykłady chorób 

genetycznych człowieka. 

– wyjaśnia, jak przebiega 

dziedziczenie płci u człowieka, 

– wymienia cechy sprzężone z płcią 

i wyjaśnia, na czym polega ich 

dziedziczenie, 

– wymienia przykłady zmienności 

dziedzicznej, 

– rozróżnia mutacje genowe i 

chromosomowe, 

– podaje przykłady skutków mutacji 

genowych i chromosomowych, 

– analizuje przyczyny powstawania 

mutacji, 

– charakteryzuje wybrane choroby 

genetyczne. 

środowiskowej, 

– wyjaśnia biologiczne znaczenie 

występowania zmienności 

rekombinacyjnej, 

– klasyfikuje mutacje pod względem 

wybranego kryterium (ze względu 

na czynnik je wywołujący, miejsce 

występowania i skutki ich 

wystąpienia) 

– rozróżnia mutacje spontaniczne i 

indukowane, 

– wymienia i charakteryzuje czynniki 

mutagenne, przedstawia skutki ich 

działania, 

– charakteryzuje różne rodzaje mutacji 

genowych i ich skutki. 

 

 

D z i a ł :  E K O L O G I A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wśród poziomów organizacji życia 

wskazuje poziom populacji, 

biocenozy i ekosystemu, 

– określa zakres badań ekologii, 

– wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„środowisko”, 

– wymienia składniki środowiska 

życia organizmów oraz dokonuje ich 

podziału na czynniki biotyczne i 

abiotyczne, 

– podaje przykłady biotycznych i 

abiotycznych czynników środowiska, 

– określa wpływ światła, temperatury 

i wody na organizmy, 

Uczeń: 

– porównuje przedmiot i cel badań 

ekologii i ochrony środowiska, 

– definiuje pojęcia: populacja, 

biocenoza, ekosystem, biosfera, 

– wymienia biotyczne i abiotyczne 

czynniki środowiska, 

– porównuje warunki środowiska 

wodnego i lądowego, 

– wymienia przykłady przystosowań 

zwierząt i roślin do środowiska 

wodnego i lądowego, 

– wyjaśnia zjawisko tolerancji 

ekologicznej, 

– wymienia nazwy gatunków, które 

Uczeń: 

– charakteryzuje właściwości 

światła, wody i temperatury jako 

głównych czynników wpływających 

na organizmy, 

– charakteryzuje przystosowania 

zwierząt i roślin do środowiska 

wodnego i lądowego, 

– analizuje czynniki środowiska 

wodnego i lądowego (wilgotnego i 

suchego) oraz ich wpływ na 

funkcjonowanie organizmów w tych 

środowiskach, 

– charakteryzuje zjawisko tolerancji 

ekologicznej, 

Uczeń: 

– charakteryzuje poziomy 

organizacji świata żywego, które są 

przedmiotem zainteresowania 

ekologii, 

– wykazuje związek między 

występowaniem organizmów a 

czynnikami środowiska ich życia, 

– porównuje cechy organizmów o 

zróżnicowanych zakresach tolerancji 

na wybrany czynnik (światło, 

temperaturę, wodę), 

– analizuje zakresy tolerancji 

różnych organizmów, 

– podaje przykłady wykorzystania 

Uczeń: 

– charakteryzuje pojęcie „nisza 

ekologiczna”, 

– planuje i przeprowadza 

doświadczenie sprawdzające wpływ 

wybranego czynnika środowiska 

(wody, temperatury, światła) na 

organizm, 

– analizuje wpływy czynników 

środowiskowych na osobniki 

jednego gatunku żyjące w różnych 

warunkach środowiskowych, 

– interpretuje zakresy tolerancji 

różnych organizmów, 

– wyszukuje w różnych źródłach 
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– wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„zakres tolerancji ekologicznej”, 

– wyjaśnia, jakie organizmy nazywa 

się bioindykatorami, 

– definiuje pojęcie „populacja”, 

– wskazuje przykłady populacji 

roślin i zwierząt w terenie, 

– wymienia charakterystyczne cechy 

populacji, 

– wymienia zjawiska wpływające na 

liczebność populacji, 

– wymienia typy struktury 

przestrzennej populacji, 

– wymienia typy struktury wiekowej 

populacji, 

– rozpoznaje strukturę wiekową 

populacji na podstawie jej 

graficznego przedstawienia, 

– podaje przykłady oddziaływań 

między populacjami różnych 

gatunków, 

– wymienia zasoby środowiska, o 

które konkurują przedstawiciele 

różnych gatunków, 

– wyjaśnia pojęcie „symbioza”, 

– podaje przykłady oddziaływań 

nieantagonistycznych: mutualizmu, 

komensalizmu i protokooperacji, 

– wymienia antagonistyczne 

oddziaływania między populacjami, 

– wyjaśnia pojęcie „amensalizm”, 

– podaje przykłady konkurencji 

wewnątrzgatunkowej i 

międzygatunkowej, 

– przedstawia na wybranych 

przykładach adaptacje zwierząt do 

roślinożerności, 

wykorzystuje się jako bioindykatory, 

– podaje przykłady mechanizmów 

regulacyjnych wpływających na 

charakterystykę populacji, 

– prowadzi obserwacje populacji 

roślin i zwierząt w terenie, 

– podaje przykłady populacji roślin 

lub zwierząt charakteryzujących się 

określonym typem rozmieszczenia, 

– podaje wzór na zagęszczenie 

populacji, 

– dokonuje obserwacji liczebności 

dowolnej populacji, 

– podaje przykłady strategii 

zapewniających stabilny rozwój 

populacji, 

– rozróżnia oddziaływania 

antagonistyczne i 

nieantagonistyczne między 

populacjami, 

– wykazuje na przykładach, że 

symbioza jest korzystna dla obu 

gatunków pozostających w tego 

rodzaju oddziaływaniu, 

– rozpoznaje rodzaj oddziaływania 

nieantagonistycznego wskazanych 

przykładów zależności między 

dwoma gatunkami, 

– przedstawia skutki istnienia 

konkurencji wewnątrzgatunkowej i 

międzygatunkowej, 

– podaje przykład działania 

mechanizmów regulacji liczebności 

populacji drapieżników i ich ofiar, 

– charakteryzuje przystosowania do 

pasożytniczego trybu życia na 

wybranych przykładach organizmów 

roślinnych i zwierzęcych, 

– analizuje przykładowe zakresy 

tolerancji ekologicznej, 

– wyjaśnia sposób wykorzystania 

organizmów o wąskim zakresie 

tolerancji ekologicznej jako 

bioindykatorów, 

– charakteryzuje cechy populacji, 

– oblicza zagęszczenie populacji, 

– rozpoznaje typ struktury 

przestrzennej populacji, 

– analizuje przykładowe graficzne 

przedstawienie struktur wiekowych 

różnych populacji, 

– analizuje wybrane cechy populacji 

(np. liczebność, strukturę 

przestrzenną) gatunku rośliny w 

terenie, 

– dokonuje klasyfikacji oddziaływań 

między populacjami różnych 

gatunków, 

– charakteryzuje nieantagonistyczne 

oddziaływania między populacjami: 

mutualizm, komensalizm i 

protokooperację na wybranych 

przykładach, 

– charakteryzuje antagonistyczne 

oddziaływania między populacjami: 

amensalizm, konkurencję, 

roślinożerność, drapieżnictwo i 

pasożytnictwo, 

– analizuje skutki konkurencji 

wewnątrzgatunkowej i 

międzygatunkowej, 

– wyjaśnia działanie mechanizmów 

regulacji liczebności populacji 

drapieżników i ich ofiar, 

– charakteryzuje strukturę 

ekosystemu, 

organizmów o wąskim zakresie 

tolerancji ekologicznej jako 

bioindykatorów, 

– analizuje działanie mechanizmów 

regulacyjnych i wpływu różnych 

czynników na charakterystykę 

populacji, 

– analizuje strategie zapewniające 

stabilny rozwój populacji, 

– planuje i przeprowadza 

obserwację rozmieszczenia i 

zagęszczenia mniszka lekarskiego 

na trawniku lub łące, 

– prognozuje zmiany liczebności 

oraz zasięgu populacji na podstawie 

wykresu (graficznego 

przedstawienia struktury wiekowej 

populacji), 

– analizuje cechy organizmów 

gatunków, które wzajemnie na 

siebie oddziałują (antagonistycznie 

lub nieantagonistycznie), 

– wskazuje skutki oddziaływań 

antagonistycznych i 

nieantagonistycznych między 

populacjami, 

– wykazuje znaczenie działania 

mechanizmów regulacji liczebności 

populacji drapieżników i ich ofiar dla 

funkcjonowania populacji, 

– charakteryzuje sieć troficzną 

wybranego ekosystemu, 

– wykonuje schemat krążenia 

materii i przepływu energii w 

ekosystemie, 

– analizuje schemat obiegu węgla w 

przyrodzie. 

 

informacje na temat zastosowania 

bioindykatorów do oceny stanu 

środowiska, 

– planuje i przeprowadza badanie 

stanu czystości wody (gleby) na 

podstawie składu gatunkowego 

organizmów w niej występujących, 

– przeprowadza modelowanie 

rozmieszczenia osobników w 

populacji, 

– na podstawie samodzielnie 

znalezionych danych statystycznych 

prognozuje zmiany w strukturze 

wiekowej ludności Polski, 

– prowadzi obserwacje 

nieantagonistycznych zależności 

między populacjami, 

– wyszukuje w różnych źródłach 

informacje na temat 

antagonistycznych i 

nieantagonistycznych oddziaływań 

między populacjami; ocenia ich 

znaczenie oraz analizuje skutki tych 

oddziaływań, 

– przeprowadza obserwację 

dowolnego ekosystemu; analizuje 

jego strukturę troficzną i tworzy 

model tej struktury, 

– planuje i przeprowadza 

doświadczenie ilustrujące 

działalność destruentów, 

– na podstawie różnych źródeł 

informacji przygotowuje schemat 

obiegu azotu w przyrodzie. 
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– podaje przykłady przystosowań 

roślin do ochrony przed zgryzaniem, 

– przedstawia na wybranych 

przykładach przystosowania 

drapieżników do zdobywania 

pokarmu oraz obronne adaptacje ich 

ofiar, 

– podaje przykłady pasożytów wśród 

roślin i zwierząt, 

– wymienia przykładowe cechy 

pasożytów, które są 

przystosowaniem do prowadzonego 

trybu życia, 

– definiuje pojęcia: ekosystem, 

biocenoza, biotop, 

– wymienia abiotyczne i biotyczne 

elementy ekosystemu, 

– wyjaśnia, co to jest łańcuch 

pokarmowy, 

– wymienia podstawowe elementy 

łańcucha pokarmowego, 

– wyjaśnia, co to jest sieć troficzna, 

– wyjaśnia, jak funkcjonuje 

ekosystem, 

– wymienia główne etapy obiegu 

węgla w przyrodzie oraz przykłady 

organizmów odgrywających rolę w 

tym procesie. 

– rozpoznaje rodzaj oddziaływania 

antagonistycznego wskazanych 

przykładów zależności między 

dwoma gatunkami, 

– wyjaśnia zależności między 

biotopem a biocenozą, 

– wskazuje abiotyczne i biotyczne 

elementy dowolnego ekosystemu 

(np. lasu), 

– buduje łańcuchy pokarmowe z 

podanych przykładów gatunków, 

– wskazuje łańcuchy pokarmowe na 

schematach sieci troficznej, 

– wyjaśnia rolę producentów, 

konsumentów i destruentów w 

procesach zachodzących w 

ekosytemie. 

 

– charakteryzuje zależności 

pokarmowe (łańcuchy pokarmowe i 

sieci troficzne) w ekosystemie, 

– grupuje organizmy wybranej 

biocenozy według przynależności do 

poziomu troficznego, 

– charakteryzuje obieg materii w 

ekosystemie oraz przepływ energii 

przez ekosystem, 

– charakteryzuje obieg węgla w 

przyrodzie. 

 

 

 

 

D z i a ł :  E W O L U C J O N I Z M  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– określa zakres badań 

ewolucjonizmu, 

– definiuje pojęcie „ewolucja 

organizmów”, 

Uczeń: 

– wymienia głównych przedstawicieli 

myśli ewolucyjnej, 

– charakteryzuje główne założenia 

teorii ewolucji Karola Darwina, 

Uczeń: 

– analizuje założenia teorii ewolucji 

Karola Darwina oraz 

neodarwinizmu, 

– analizuje warunki zachodzenia 

Uczeń: 

– przedstawia historię myśli 

ewolucyjnej, 

– porównuje główne założenia teorii 

ewolucji Karola Darwina i 

Uczeń: 

– wyszukuje w różnych źródłach 

informacje na temat doboru 

sztucznego jako działania celowo 

zwiększającego bioróżnorodność; 

prezentuje przykłady działania 
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– wymienia główne założenia teorii 

ewolucji Karola Darwina, 

– wymienia niezbędne warunki 

zachodzenia ewolucji, 

– wyjaśnia, co to jest dobór 

naturalny, 

– podaje przykłady koewolucji, 

– wyjaśnia, na czym polega dobór 

sztuczny, 

– wskazuje nazwy organizmów 

powstałych w wyniku doboru 

sztucznego, 

– określa przedmiot badań 

paleontologii, 

– wymienia przykładowe źródła 

wiedzy o przebiegu ewolucji, 

– podaje przykłady dowodów 

ewolucji, 

– wyjaśnia, co to są żywe 

skamieniałości i formy przejściowe, 

– podaje przykłady narządów 

homologicznych, 

– wymienia główne etapy powstania 

i rozwoju życia na Ziemi, 

– określa miejsce człowieka w 

świecie organizmów, 

– wymienia podobieństwa i różnice 

między człowiekiem a 

przedstawicielem naczelnych, np. 

szympansem, 

– wymienia cechy charakterystyczne 

tylko dla człowieka, 

– wymienia główne etapy ewolucji 

człowieka (podaje przykłady jego 

przodków z rodzaju 

człowiekowatych). 

– charakteryzuje niezbędne warunki 

zachodzenia ewolucji, 

– podaje współczesne poglądy na 

temat ewolucji (neodarwinizm), 

– wyjaśnia mechanizm działania 

doboru naturalnego, 

– wyjaśnia, na czym polega wspólna 

ewolucja dwóch różnych gatunków, 

– wymienia przykłady organizmów 

powstałych w wyniku doboru 

sztucznego, 

– wymienia rodzaje i podaje 

przykłady dowodów ewolucji, 

– wyjaśnia na przykładach, co to są 

żywe skamieniałości i formy 

przejściowe, 

– rozróżnia narządy homologiczne i 

analogiczne, 

– wymienia przykład obserwacji 

procesów ewolucyjnych 

zachodzących współcześnie, 

– wyjaśnia, jaki wpływ na ewolucję 

miały gwałtowne zmiany w 

środowisku, 

– wyjaśnia, na czym polegała 

ewolucja narządu oddechowego 

kręgowców, 

– określa pochodzenie człowieka, 

– charakteryzuje podobieństwa i 

różnice między człowiekiem a 

przedstawicielem naczelnych,  np. 

szympansem. 

 

 

ewolucji, 

– charakteryzuje zjawisko koewolucji 

na wybranych przykładach, 

– porównuje dobór naturalny i dobór 

sztuczny, 

– charakteryzuje archeopteryksa 

jako formę przejściową, 

– przedstawia bezpośrednie i 

pośrednie dowody ewolucji, 

– wyjaśnia na przykładach, co to są 

narządy szczątkowe, 

– charakteryzuje współczesne 

obserwacje procesów ewolucyjnych, 

– charakteryzuje główne etapy 

powstania i rozwoju życia na Ziemi, 

– wykazuje związek z gwałtownymi 

zmianami w środowisku a 

przebiegiem ewolucji, 

– charakteryzuje ewolucję narządu 

oddechowego kręgowców, 

– analizuje drzewo rodowe 

organizmów, 

– charakteryzuje przebieg ewolucji 

człowieka, 

– porównuje cechy człowieka i jego 

przodków z rodzaju 

człowiekowatych, 

– wyjaśnia, co to jest ewolucja 

kulturowa człowieka. 

 

 

neodarwinizmu, 

– wykazuje, że dobór naturalny jest 

jednym z mechanizmów ewolucji, 

– porównuje różne rodzaje 

bezpośrednich dowodów ewolucji, 

– analizuje cechy archeopteryksa 

jako formy przejściowej, 

– analizuje główne etapy ewolucji 

roślin i zwierząt, 

– analizuje drzewo rodowe 

organizmów i wskazuje miejsce 

człowieka w świecie organizmów 

żywych, 

– charakteryzuje powstanie i rozwój 

życia na Ziemi, korzystając z tabeli 

stratygraficznej, 

– wykazuje, że podobieństwa i 

różnice między człowiekiem a 

naczelnymi są wynikiem ewolucji, 

– charakteryzuje ewolucję kulturową 

człowieka. 

 

 

doboru sztucznego, 

– przygotowuje prezentację 

przedstawiającą ewolucję dowolnej 

grupy organizmów, 

– prezentuje powstanie i rozwój 

życia na Ziemi, korzystając z tabeli 

stratygraficznej, 

– analizuje historię rozwoju życia na 

Ziemi i ilustruje ją w postaci 

kalendarza lub zegara ewolucji, 

– przygotowuje prezentację na 

temat podobieństw i różnic między 

człowiekiem a przedstawicielami 

innych naczelnych. 
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D z i a ł :  O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A  

Poziom konieczny 

(stopień dopuszczający) 

Poziom podstawowy 

(stopień dostateczny) 

Poziom rozszerzający 

(stopień dobry) 

Poziom dopełniający 

(stopień bardzo dobry) 

Poziom wykraczający 

(stopień celujący) 

Uczeń: 

– wymienia główne źródła 

zanieczyszczeń powietrza, 

– wymienia działania mające na celu 

ochronę powietrza, 

– podaje skutki zanieczyszczenia 

powietrza, 

– wymienia główne źródła 

zanieczyszczenia wody, 

– określa sposoby uzdatniania 

zanieczyszczonej wody, 

– podaje przykłady sposobów 

uzdatniania zanieczyszczonej wody, 

– wymienia główne źródła 

zanieczyszczenia gleby, 

– podaje przykłady chorób człowieka 

wynikających z zanieczyszczenia 

środowiska, 

– wyjaśnia, co to są gazy 

cieplarniane, 

– wyjaśnia, co to jest efekt 

cieplarniany, 

– wyjaśnia znaczenie pojęcia 

„globalne ocieplenie”, 

– podaje przykłady źródeł gazów 

cieplarnianych, 

– podaje przykłady spodziewanych 

efektów globalnego ocieplenia, 

– wymienia przykłady odnawialnych 

i nieodnawialnych zasobów 

naturalnych, 

– wymienia działania zmniejszające 

zużycie wody w gospodarstwie 

Uczeń: 

– klasyfikuje główne źródła 

zanieczyszczeń powietrza na 

naturalne i wynikające z działalności 

człowieka; podaje przykłady, 

– wyjaśnia, na czym polega sposób 

monitorowania jakości powietrza 

metodą analizy udziału form 

morfologicznych, 

– wyjaśnia, co to są smog i kwaśne 

deszcze, 

– wymienia nazwy gatunków 

zwierząt, które mogą służyć jako 

biowskaźniki jakości wody, 

– określa sposoby uzdatniania 

zanieczyszczonej wody, 

– wymienia nazwy gazów 

cieplarnianych, 

– wyjaśnia za pomocą schematu, na 

czym polega efekt cieplarniany, 

– wymienia źródła gazów 

cieplarnianych klasyfikując je na 

naturalne i wynikające z działalności 

człowieka, 

– wymienia i omawia spodziewane 

efekty globalnego ocieplenia, 

– rozróżnia i charakteryzuje 

odnawialne i nieodnawialne zasoby 

naturalne, 

– proponuje działania zmniejszające 

zużycie wody w gospodarstwie 

domowym, 

– wyjaśnia znaczenie energii 

odnawialnej, 

Uczeń: 

– charakteryzuje główne źródła 

zanieczyszczeń powietrza na 

naturalne i wynikające z działalności 

człowieka; podaje przykłady, 

– wyjaśnia sposób powstawania i 

skutki działania smogu oraz 

kwaśnych deszczy, 

– charakteryzuje sposób 

monitorowania jakości wody za 

pomocą biowskaźników, 

– wymienia etapy procesu 

oczyszczania ścieków, 

– wyjaśnia, na czym polega 

degradacja gleby i jakie są jej 

przyczyny, 

– określa wpływ zanieczyszczeń 

powietrza, wody i gleby na zdrowie 

człowieka, 

– wyjaśnia mechanizm powstawania 

efektu cieplarnianego, 

– analizuje zmiany zawartości 

dwutlenku węgla w atmosferze w 

ciągu ostatnich 50 lat, 

– porównuje odnawialne i 

nieodnawialne źródła energii, 

– wyjaśnia konieczność działań 

zmierzających do prowadzenia 

oszczędnej gospodarki zasobami 

naturalnymi, 

– charakteryzuje wybrane źródła 

energii odnawialnej (biopaliwo, 

biogaz), 

– porównuje czas biodegradacji 

Uczeń: 

– przeprowadza obserwację stanu 

czystości powietrza na wybranym 

terenie metodą analizy udziału form 

morfologicznych, 

– analizuje materiały statystyczne 

dotyczące zanieczyszczeń 

powietrza, 

– prowadzi proste badania jakości 

wody z wykorzystaniem 

biowskaźników, 

– analizuje przebieg procesu 

oczyszczania ścieków, 

– analizuje wpływ zanieczyszczeń 

powietrza, wody i gleby na zdrowie 

człowieka, 

– charakteryzuje działania mające 

na celu ochronę powietrza, wody i 

gleby przed zanieczyszczeniami, 

– analizuje mechanizm powstawania 

efektu cieplarnianego, 

– analizuje związek działalności 

człowieka z globalnym ociepleniem, 

– analizuje materiały statystyczne 

dotyczące emisji gazów 

cieplarnianych, 

– analizuje dane statystyczne 

dotyczące zużycia wody w 

gospodarstwach domowych, 

– analizuje dane statystyczne na 

temat źródeł produkcji oraz zużycia 

energii elektrycznej w Polsce, 

– analizuje sposoby postępowania z 

odpadami pod względem zagrożenia 

Uczeń: 

– przygotowuje prezentację z 

zaplanowanej i przeprowadzonej 

obserwacji stanu czystości 

powietrza na wybranym terenie 

metodą analizy udziału form 

morfologicznych, 

– planuje i przeprowadza badania 

jakości wody z wykorzystaniem 

biowskaźników, 

– wykazuje związek między 

zanieczyszczeniem powietrza i  

wody a niektórymi chorobami 

cywilizacyjnymi, 

– zdobywa informacje, analizuje i 

ocenia działania prowadzone na 

rzecz ochrony powietrza, wody i 

gleby w najbliższej okolicy, 

– przygotowuje prezentację 

przedstawiającą przyczyny i 

przewidywane skutki globalnego 

ocieplenia oraz wykazującą związek 

działalności człowieka z globalnym 

ociepleniem, 

– wyszukuje informacje i 

przygotowuje raport na temat 

struktury energii w regionie, 

– ocenia zużycie energii elektrycznej 

w swoim domu oraz możliwość 

wprowadzenia działań 

oszczędzających jej zużycie, 

– wyszukuje informacje i 

przygotowuje raport na temat 

działań władz lokalnych dotyczących 

gospodarki odpadami, 
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domowym, 

– wymienia źródła energii 

odnawialnej, 

– podaje wady i zalety energii 

jądrowej, 

– wymienia sposoby zmniejszające 

zużycie energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym, 

– definiuje pojęcia: biodegradacja, 

utylizacja, recykling, 

– podaje sposoby postępowania z 

odpadami, 

– wymienia wady i zalety 

składowania odpadów, 

– wymienia wady i zalety spalania 

odpadów, 

– wymienia sposoby ograniczenia 

odpadów w gospodarstwach 

domowych, 

– wyjaśnia, na czym polega zasada 

3U, 

– wyjaśnia, na czym polega 

segregowanie odpadów w 

gospodarstwie domowym, 

– podaje sposób postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi 

(zużytymi bateriami, świetlówkami, 

przeterminowanymi lekami, 

farbami). 

– charakteryzuje energię jądrową, 

– proponuje działania zmniejszające 

zużycie energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym, 

– porównuje sposoby postępowania 

z odpadami: składowanie i spalanie, 

– proponuje sposoby ograniczenia 

odpadów w gospodarstwach 

domowych, 

– charakteryzuje działania zgodne z 

zasadą 3U, 

– przeprowadza segregowanie 

odpadów w gospodarstwie 

domowym, 

– wyjaśnia, dlaczego zużyte baterie 

zalicza się do odpadów 

niebezpiecznych. 

wybranych odpadów, 

– charakteryzuje sposoby i 

uzasadnia konieczność 

ograniczenia ilości odpadów w 

gospodarstwach domowych, 

– uzasadnia konieczność 

segregowania odpadów w 

gospodarstwie domowym. 

 

dla środowiska, które ze sobą niosą, 

– wykazuje konieczność 

wyjątkowego postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi 

(zużytymi bateriami, świetlówkami, 

przeterminowanymi lekami, farbami). 

– przeprowadza analizę ilości i 

składu odpadów produkowanych w 

domu i ocenia możliwość 

wprowadzenia działań 

poprawiających gospodarowanie 

odpadami. 
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Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z fizyki  

Opracowanie: mgr Bożena Bierowiec-Chrustek  

Wymagania edukacyjne zostały opracowane: z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego: Fizyka ; na podstawie programu 

nauczania fizyki w gimnazjum „Świat fizyki” pod redakcją Barbary Saganowskiej  ZamKor 2009 numer dopuszczenia: 11/1/2009 

Wymagania edukacyjne są na bieżąco dostosowywane zarówno do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia jak i całego zespołu klasowego. 

(W nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale). 

Ocenę ko cowo roczną ucze  może poprawić na ocenę o stopie  wyżej pisząc 2 tygodnie przed ko cem roku test całoroczny na daną 

ocenę. 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są podane zarówno ogólnie jak i szczegółowo:  

 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 

• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o 

podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),  

 

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,  
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• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

 

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  

 

• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

 

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

 

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  

 

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,  

 

• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  

 

• interpretuje wykresy,  

• uogólnia i wyciąga wnioski,  

• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  

 

• rozwiązuje nietypowe zadania,  

 

• operuje kilkoma wzorami,  

 

• interpretuje wyniki np. na wykresie,  

 

• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,  
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• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  

 

• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),  

 

• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,  

 

• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,  

 

• sporządza wykresy,  

 

• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  

 

• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  

 

• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  

 

• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy 

ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),  

 

• potrafi sporządzić wykres,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  
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• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),  

 

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

 

• zna prawa i wielkości fizyczne,  

 

• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  

 

• opisuje proste zjawiska fizyczne,  

 

• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,  

 

• podaje podstawowe wzory,  

 

• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  

 

• stosuje prawidłowe jednostki,  

 

• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  

 

• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,  

 

• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

 

• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.  

 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

 

• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,  
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• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,  

 

• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,  

 

• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,  

 

• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  

 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

 

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

 

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.  

Wykonujemy pomiary  

Ocenę  dopuszczającą otrzyma ucze , który:  

 wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę (8.12) 

 wymienia jednostki mierzonych wielkości (8.12) 

 podaje zakres pomiarowy przyrządu (8.12) 

 podaje dokładność przyrządu (8.10) 

 mierzy wartość siły w niutonach za pomocą siłomierza (8.12) 

 odczytuje gęstość substancji z tabeli (8.6) 

 wyznacza doświadczalnie gęstość ciała stałego o regularnych kształtach (9.1, 8.1, 8.10, 8.11, 8.12) 

 mierzy objętość ciał o nieregularnych kształtach za pomocą menzurki (9.1) 

 wykazuje, że skutek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze cF  zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem (3.6) 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 oblicza wartość najbardziej zbliżoną do rzeczywistej wartości mierzonej wielkości jako średnią arytmetyczną wyników (8.11)  

 przelicza jednostki długości, czasu i masy (8.4) 

 wykazuje doświadczalnie, że wartość siły ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała (8.7) 

 oblicza wartość ciężaru posługując się wzorem cF mg= (1.9) 

 uzasadnia potrzebę wprowadzenia siły jako wielkości wektorowej (I) 

 wyznacza doświadczalnie gęstość cieczy (9.1) 

 oblicza gęstość substancji ze związku 
m

V
r =  (3.4) 

 szacuje niepewności pomiarowe przy pomiarach masy i objętości (8.10) 

 oblicza ciśnienie za pomocą wzoru 
F

p
S

=  (3.6) 

 podaje jednostkę ciśnienia i jej wielokrotności (3.6) 

 przelicza jednostki ciśnienia (8.4) 

 mierzy ciśnienie w oponie samochodowej (3.6) 

 mierzy ciśnienie atmosferyczne za pomocą barometru (3.6) 

 na podstawie wyników zgromadzonych w tabeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej (8.8) 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 wyjaśnia na przykładach przyczyny występowania niepewności pomiarowych (8.10) 

 zapisuje różnice między wartością końcową i początkowa wielkości fizycznej (np. lD ) (8.11) 

 podaje cechy wielkości wektorowej (I) 

 przekształca wzór cF mg=  i oblicza masę ciała, znając wartość jego ciężaru (1.9) 

 przekształca wzór 
m

V
r =  (3.4) i oblicza każdą z wielkości fizycznych w tym wzorze 

 przelicza gęstość wyrażoną w kg/m
3
 na g/cm

3
 i na odwrót (8.4) 

 przekształca wzór 
F

p
S

=  i obli-cza każdą z wielkości występują-cych w tym wzorze (3.6) 
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 opisuje zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza (3.6) 

 wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wprost proporcjonalne, to wykres zależności jednej od drugiej jest półprostą wychodzącą z 
początku układu osi (8.7) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

 wyjaśnia, co to znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy (8.12) 

 wyjaśnia pojęcie szacowania wartości wielkości fizycznej (8.3) 

 rysuje wektor obrazujący siłę o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę) (1.9) 

 odróżnia mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego) (8.12) 

 zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących (8.11) 

 rozpoznaje w swoim otoczeniu zjawiska, w których istotną rolę odgrywa ciśnienie atmosferyczne i urządzenia, do działania, których jest ono 
niezbędne (3.6) 

 wyznacza doświadczalnie ciśnienie atmosferyczne za pomocą strzykawki i siłomierza (3.6, 8.12) 

 wyciąga wnioski o wartościach wielkości fizycznych na podstawie kąta nachylenia wykresu do osi poziomej (8.8) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

 

Niektóre właściwości fizyczne ciał 

 

Ocenę  dopuszczającą otrzyma ucze , który:  
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 wymienia stany skupienia ciał i podaje ich przykłady (3.1) 

 podaje przykłady ciał kruchych, sprężystych i plastycznych (3.1) 

 wymienia i opisuje zmiany stanów skupienia ciał (2.9) 

 podaje przykłady topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji (2.9) 

 odróżnia wodę w stanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur (2.9) 

 podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych, cieczy i gazów (3.1) 

 podaje przykłady rozszerzalności temperaturowej w życiu codziennym i technice (3.1) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opisuje stałość objętości i nieściśliwość cieczy (3.1) 

 wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów (3.1) 

 podaje temperatury krzepnięcia wrzenia wody (2.9) 

 odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia (2.9) 

 

 opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie (3.1) 

 opisuje zachowanie taśmy bimetalicznej przy jej ogrzewaniu (3.1) 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opisuje właściwości plazmy (3.1) 

 wykazuje doświadczalnie zachowanie objętości ciała stałego przy zmianie jego kształtu (8.12) 

 opisuje zależność temperatury wrzenia od ciśnienia (2.9) 

 opisuje zależność szybkości parowania od temperatury (2.9) 

 wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, np. na okularach, szklankach i potwierdza to doświadczalnie (2.9) 

 za pomocą symboli lD  i tD  lub VD  i tD  zapisuje fakt, że przyrost długości drutów lub objętości cieczy jest wprost proporcjonalny do przyrostu 

temperatury (8.7) 

 wyjaśnia zachowanie taśmy bimetalicznej podczas jej ogrzewania (3.1) 

 wymienia zastosowania praktyczne taśmy bimetalicznej (3.1) 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą temperatury i skutki spowodowane przez tę zmianę (3.1) 

 wykazuje doświadczalnie zmiany objętości ciał podczas krzepnięcia(8.1) 

 wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność przyrostu długości do przyrostu temperatury (8.7) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

 

 

Cząsteczkowa budowa ciał 

Ocenę  dopuszczającą otrzyma ucze , który:  

 opisuje doświadczenie uzasadniające hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał (8.1) 

 opisuje zjawisko dyfuzji (3.1) 

 podaje przyczyny tego, że ciała stałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząsteczki (3.5) 

 podaje przykłady atomów i cząsteczek (3.1) 

 podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych (3.1) 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 przelicza temperaturę wyrażoną w skali Celsjusza na tę samą temperaturę w skali Kelvina i na odwrót (8.4) 

 na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia  powierzchniowego, demonstrując odpowiednie doświadczenie (3.5) 

 wyjaśnia rolę mydła i detergentów (3.5) 

 opisuje różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów (3.1) 
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 wyjaśnia, dlaczego na wewnętrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie (3.6) 

podaje przykłady sposobów, którymi można zmienić ciśnienie gazu w zamkniętym zbiorniku (3.6) 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od temperatury (8.1) 

 opisuje związek średniej szybkości cząsteczek gazu lub cieczy z jego temperaturą (8.9) 

 podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania (3.5) 

 wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowatości (8.2) 

 wyjaśnia pojęcia: atomu, cząsteczki, pierwiastka i związku chemicznego (3.1) 

 objaśnia, co to znaczy, że ciało stałe ma budowę krystaliczną (3.2) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina (8.2) 

 podaje przykłady wykorzystania zjawiska włoskowatości w przyrodzie (8.2) 

 doświadczalnie szacuje średnicę cząsteczki oleju (8.1) 

 wymienia i objaśnia sposoby zwiększania ciśnienia gazu w zamkniętym zbiorniku (3.6) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

Jak opisujemy ruch 
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Ocenę  dopuszczającą otrzyma ucze , który:  

 opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia (1.1) 

 klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru (1.1) 

 wymienia cechy charakteryzujące ruch prostoliniowy jednostajny (1.1) 

 zapisuje wzór 
s

t
u=  i nazywa występujące w nim wielkości (1.1) 

 na przykładzie wymienia cechy prędkości, jako wielkości wektorowej (1.1) 

 oblicza średnią wartość prędkości 
śr

s

t
u =  (1.5) 

 planuje czas podróży na podstawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu (1.5) 

 podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego (1.6) 

 podaje wzór na wartość przyspieszenia 0a
t

u- u
=  (1.6) 

 podaje jednostki przyspieszenia (1.6) 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 oblicza drogę przebytą przez ciało na podstawie wykresu zależności ( )tu  (8.8) 

 oblicza wartość prędkości ze wzoru 
s

t
u=  (1.1) 

 wartość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwrót (8.4) 

 uzasadnia potrzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wektorowej –prędkości (1.1) 

 odróżnia średnią wartość prędkości od chwilowej wartości prędkości (1.5) 

 wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze (9.2) 

 opisuje ruch jednostajnie przyspieszony (1.6) 

 z wykresu zależności ( )tu  odczytuje przyrosty szybkości w określonych jednakowych odstępach czasu (1.6, 8.8) 

 posługuje się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego (1.6) 
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 podaje wartość przyspieszenia ziemskiego (1.6) 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 obiera układ odniesienia i opisuje ruch w tym układzie (1.1) 

 wyjaśnia, co to znaczy, że spoczynek i ruch są względne (1.1) 

 opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x (1.1) 

 doświadczalnie bada ruch jednostajny prostoliniowy i formułuje wniosek ~s t (9.12) 

 sporządza wykres zależności ( )s t  na podstawie wyników doświadczenia zgromadzonych w tabeli (8.8) 

 sporządza wykres zależności ( )tu  na podstawie danych z tabeli (8.8) 

 podaje interpretację fizyczną pojęcia szybkości (1.2) 

 przekształca wzór 
s

t
u=  i oblicza każdą z występujących w nim wielkości (1.1, 8.5) 

 opisuje ruch prostoliniowy jednostajny używając pojęcia prędkości (1.1) 

 wyjaśnia, że pojęcie „prędkość” w znaczeniu fizycznym to prędkość chwilowa (1.5) 

 wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią wartością prędkości (1.5) 

 sporządza wykres zależności ( )tu  dla ruchu jednostajnie przyspieszonego (8.8) 

 przekształca wzór 0a
t

u- u
=  i oblicza każdą wielkość z tego wzoru (1.6, 8.5) 

 sporządza wykres zależności ( )a t  dla ruchu jednostajnie przyspieszonego (8.8) 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 oblicza przebytą przez ciało drogę jako 2 1s x x x= - = D  (1.1) 

 rysuje wektor obrazujący prędkość o zadanej wartości (przyjmując odpowiednią jednostkę) (1.1) 

 opisuje jakościowo ruch opóźniony (1.6) 

 podaje interpretację fizyczna pojęcia przyspieszenia (1.6) 
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 potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe i graficzne z wykorzystaniem poznanych zależności . 

 potrafi rozwiązywać zadania problemowe (rachunkowe, graficzne i teoretyczne) (IV). 
 mając wykres zależności )(t  dla ruchów jednostajnie zmiennych potrafi sporządzić wykresy a(t) oraz s(t)  
 potrafi wykorzystać informacje o ruchach do rozwiązywania złożonych zadań obliczeniowych i graficznych  
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

                                                          Siły w przyrodzie 

Ocenę  dopuszczającą otrzyma ucze , który:  

 potrafi wymienić różne rodzaje oddziaływań  

 na prostym przykładzie potrafi wykazać wzajemność oddziaływań  

 wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał (1.10) 

 na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie i na odległość (1.10) 
 podaje przykład dwóch sił równoważących się (1.4) 
 na prostych przykładach ciał spoczywających wskazuje siły równoważące się (1.4) 
 podaje przykłady występowania sił sprężystości w otoczeniu (1.3) 
 podaje przykłady, w których na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza (1.12) 
 podaje przykłady świadczące o tym, że wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała (1.12) 
 wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia (1.12) 

 wykorzystuje ciężar cieczy do uzasadnienia zależności ciśnienia cieczy na dnie zbiornika od wysokości słupa cieczy (3.6)  

 podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany zbiornika (3.7) 
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 wyznacza doświadczalnie wartość siły wyporu działającej na ciało zanurzone w cieczy (8.1, 8.3, 8.10, 8.11, 8.12, 9.3) 

 opisuje ruch ciała pod działaniem stałej siły wypadkowej zwróconej tak samo jak prędkość (1.7) 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty 
przyłożenia (1.10) 

 oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej dwóch sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych i przeciwnych (1.3) 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki (1.4) 

 wymienia siły działające na ciężarek wiszący na sprężynie (1.3) 

 wykazuje doświadczalnie, że siły tarcia występujące przy toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim 
(1.12) 

 podaje przykłady pożytecznych i szkodliwych skutków działania sił tarcia (1.12) 

 opisuje praktyczne skutki występowania ciśnienia hydrostatycznego (3.6) 

 podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala (3.7) 

 podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy (3.9) 

 zapisuje wzorem drugą zasadę dynamiki i odczytuje ten zapis (1.7) 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 na dowolnym przykładzie wskazuje siły wzajemnego oddziaływania, rysuje je i podaje cechy tych sił (1.10) 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona (1.10) 

 opisuje zjawisko odrzutu (1.10) 

 podaje przykład kilku sił działających wzdłuż jednej prostej i równoważących się (1.4) 

 oblicza wartość i określa zwrot wypadkowej kilku sił działających na ciało wzdłuż jednej prostej o zwrotach zgodnych o przeciwnych (1.3) 

 opisuje doświadczenie potwierdzające pierwszą zasadę dynamiki (1.4) 
 podaje przyczyny występowania sił tarcia (1.12) 

 wykazuje doświadczalnie, że wartość siły tarcia kinetycznego nie zależy od pola powierzchni styku ciał przesuwających się względem siebie, a 

zależy od rodzaju powierzchni ciał trących o siebie i wartości siły dociskającej te ciała do siebie (1.12) 

 oblicza ciśnienie słupa cieczy na dnie cylindrycznego naczynia p gh= r  (3.6) 

 objaśnia zasadę działania podnośnika hydraulicznego i hamulca samochodowego (1.3, 3.7) 

 podaje wzór na wartość siły wyporu i wykorzystuje go do wykonywania obliczeń (8.5) 
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 wyjaśnia pływanie i tonięcie ciał, wykorzystując pierwszą zasadę dynamiki (1.4) 

 wyjaśnia pochodzenie siły nośnej i zasadę unoszenia się samolotu (III) 
 oblicza każdą z wielkości we wzorze F ma=  (1.7) 

 podaje wymiar 1 niutona 
2

kg m
1 N=1

s

ć ö×
ç ÷
č ř

 (1.7) 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 na przykładzie opisuje zjawisko bezwładności (1.4) 

 wyjaśnia, że w skutek rozciągania lub ściskania ciała pojawiają się w nim siły dążące do przywrócenia początkowych rozmiarów i kształtów, 
czyli siły sprężystości (1.3) 

 wykorzystuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne w zadaniach obliczeniowych (3.6) 
 przez porównanie wzorów F ma=  i cF mg=  uzasadnia, że współczynnik g to wartość przyspieszenia, z jakim spadają ciała (8.2) 

 wyjaśnia, co to znaczy, że ciało jest w stanie nieważkości (III) 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

 

Praca. Moc. Energia 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym (2.2) 

 podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca (2.2) 

 oblicza pracę ze wzoru W Fs=  (2.2) 

 podaje jednostkę pracy (1 J) 

 wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą (2.2) 

 podaje przykłady urządzeń pracujących z różną mocą (2.2) 
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 podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania (2.3) 

 podaje przykłady ciał posiadających energię potencjalną ciężkości i energię kinetyczną (2.4) 

 podaje przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, posługując się zasadą zachowania energii mechanicznej (2.5) 

 opisuje zasadę działania dźwigni dwustronnej (1.11) 

 podaje warunek równowagi dźwigni dwustronnej (1.11) 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 sporządza wykres zależności ( )W s oraz ( )F s , odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych wykresów (8.8) 

 oblicza moc na podstawie wzoru 
W

P
t

=  (2.2) 

 podaje jednostki mocy i przelicza je (2.2) 

 wyjaśnia, co to znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną (2.4) 

 wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić energię potencjalną ciała (2.4) 

 wyznacza doświadczalnie nieznaną masę za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i ciała o znanej masie (9.4, 8.1, 8.3, 8.10, 8.11, 8.12) 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 wyraża jednostkę pracy 
2

2

1 kg m
1 J = 

s

×
 (2.2) 

 objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy (2.2) 

 oblicza każdą z wielkości we wzorze W Fs=  (2.2) 

 oblicza każdą z wielkości ze wzoru 
W

P
t

=  (2.2) 

 wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnętrznych w układzie i zewnętrznych spoza układu (2.3) 

 oblicza energię potencjalną ciężkości ze wzoru i E mgh=  kinetyczną ze wzoru 
2

2

m
E

u
=  (2.4) 

 stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych (2.5) 

 objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego (2.5) 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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 podaje ograniczenia stosowalności wzoru W Fs=  (2.2) 

 oblicza moc na podstawie wykresu zależności ( )W t  (8.8) 

 wyjaśnia i zapisuje związek zE WD =  (2.3) 

 oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego (2.4) 

 opisuje zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu (1.11) 

 wyjaśnia, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają nam wykonywanie pracy (1.11) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 
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Wymagania edukacyjne dla DRUGIEJ KLASY GIMNAZJUM - fizyka 

Opracowanie: mgr Bożena Bierowiec-Chrustek  

Wymagania edukacyjne zostały opracowane: z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego: Fizyka na podstawie programu 

nauczania fizyki w gimnazjum „Świat fizyki” pod redakcją Barbary Saganowskiej  ZamKor 2009 numer dopuszczenia: 11/1/2009 

Ocenę ko cowo roczną ucze  może poprawić na ocenę o stopie  wyżej pisząc 2 tygodnie przed ko cem roku test całoroczny na daną ocenę. 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są podane zarówno ogólnie jak i szczegółowo:  

 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 

• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o 

podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),  

 

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,  

 

• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

 

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  

 

• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

 

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  
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b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

 

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  

 

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,  

 

• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  

 

• interpretuje wykresy,  

• uogólnia i wyciąga wnioski,  

• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  

 

• rozwiązuje nietypowe zadania,  

 

• operuje kilkoma wzorami,  

 

• interpretuje wyniki np. na wykresie,  

 

• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,  

 

• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  

 

• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),  
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• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,  

 

• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,  

 

• sporządza wykresy,  

 

• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  

 

• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  

 

• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  

 

• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy 

ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),  

 

• potrafi sporządzić wykres,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),  

 

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

 

• zna prawa i wielkości fizyczne,  

 

• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  

 

• opisuje proste zjawiska fizyczne,  

 

• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,  
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• podaje podstawowe wzory,  

 

• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  

 

• stosuje prawidłowe jednostki,  

 

• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  

 

• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,  

 

• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

 

• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.  

 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

 

• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,  

 

• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,  

 

• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,  

 

• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,  

 

• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  

 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
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• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

 

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

 

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela 

 

Praca. Moc. Energia 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym (2.2) 

podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca (2.2) 

oblicza pracę ze wzoru W Fs=  (2.2) 

podaje jednostkę pracy (1 J) 

wyjaśnia, co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą (2.2) 

podaje przykłady urządzeń pracujących z różną mocą (2.2) 

podaje przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania (2.3) 

podaje przykłady ciał posiadających energię potencjalną ciężkości i energię kinetyczną (2.4) 

podaje przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, posługując się zasadą zachowania energii mechanicznej (2.5) 

opisuje zasadę działania dźwigni dwustronnej (1.11) 

podaje warunek równowagi dźwigni dwustronnej (1.11) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

sporządza wykres zależności ( )W s oraz ( )F s , odczytuje i oblicza pracę na podstawie tych wykresów (8.8) 

oblicza moc na podstawie wzoru 
W

P
t

=  (2.2) 

podaje jednostki mocy i przelicza je (2.2) 

wyjaśnia, co to znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną (2.4) 

wymienia czynności, które należy wykonać, by zmienić energię potencjalną ciała (2.4) 

wyznacza doświadczalnie nieznaną masę za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i ciała o znanej masie (9.4, 8.1, 8.3, 8.10, 8.11, 8.12) 
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 wyraża jednostkę pracy 
2

2

1 kg m
1 J = 

s

×
 (2.2) 

 objaśnia sens fizyczny pojęcia mocy (2.2) 

 oblicza każdą z wielkości we wzorze W Fs=  (2.2) 

 oblicza każdą z wielkości ze wzoru 
W

P
t

=  (2.2) 

 wyjaśnia pojęcia układu ciał wzajemnie oddziałujących oraz sił wewnętrznych w układzie i zewnętrznych spoza układu (2.3) 

 oblicza energię potencjalną ciężkości ze wzoru i E mgh=  kinetyczną ze wzoru 
2

2

m
E

u
=  (2.4) 

stosuje zasadę zachowania energii mechanicznej do rozwiązywania zadań obliczeniowych (2.5) 

 objaśnia i oblicza sprawność urządzenia mechanicznego (2.5) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

podaje ograniczenia stosowalności wzoru W Fs=  (2.2) 

oblicza moc na podstawie wykresu zależności ( )W t  (8.8) 

wyjaśnia i zapisuje związek 
zE WD =  (2.3) 

oblicza energię potencjalną względem dowolnie wybranego poziomu zerowego (2.4) 

opisuje zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu (1.11) 

wyjaśnia, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają nam wykonywanie pracy (1.11) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

 

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

wymienia składniki energii wewnętrznej (2.6) 

podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała (2.6) 

opisuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, następujący przy zetknięciu tych ciał (2.6) 

podaje przykłady przewodników i izolatorów (2.8) 

opisuje proporcjonalność ilości dostarczonego ciepła do masy ogrzewanego ciała i przyrostu jego temperatury (2.10, 8.7) 

odczytuje z tabeli wartości ciepła właściwego (2.10, 8.6) 

analizuje znaczenie dla przyrody, dużej wartości ciepła właściwego wody (8.2) 

opisuje zjawisko topnienia (stałość temperatury, zmiany energii wewnętrznej topniejących ciał) (2.9) 

podaje przykład znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia lodu (2.9) 

analizuje (energetycznie) zjawisko parowania i wrzenia (2.9) 

opisuje zależność szybkości parowania od temperatury (2.9) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

opisuje rolę izolacji cieplnej w życiu codziennym (2.8) 

podaje przykłady występowania konwekcji w przyrodzie (2.11) 

analizuje znaczenie dla przyrody, dużej wartości ciepła właściwego wody (8.2) 

oblicza ciepło właściwe na podstawie wzoru 
w

Q
c

m T
=

D
 (2.10) 

opisuje proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła w temperaturze topnienia do masy ciała, które chcemy stopić (8.7) 

odczytuje z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia (8.6) 

 

opisuje proporcjonalność ilości dostarczanego ciepła do masy cieczy zamienianej w parę (8.7) 

odczytuje z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania (8.6) 

podaje przykłady znaczenia w przyrodzie dużej wartości ciepła parowania wody (2.10) 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

wyjaśnia, dlaczego podczas ruchu z tarciem nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej (2.6) 

wykorzystując model budowy materii, objaśnia zjawisko przewodzenia ciepła (2.7) 

wyjaśnia zjawisko konwekcji (2.11) 

uzasadnia, dlaczego w cieczach i gazach przepływ energii odbywa się głównie przez konwekcję (2.11) 
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na podstawie proporcjonalności ~Q m , ~Q TD  definiuje ciepło właściwe substancji (2.10, 8.7) 

oblicza każdą wielkość ze wzoru 
wQ c m T= D  (2.10) 

wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego (2.10) 

objaśnia, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, mimo zmiany energii wewnętrznej (2.7) 

na podstawie proporcjonalności ~Q mdefiniuje ciepło topnienia substancji (8.7) 

oblicza każdą wielkość ze wzoru 
tQ mc=  (2.10) 

opisuje zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego ciśnienia (2.10) 

na podstawie proporcjonalności ~Q m  definiuje ciepło parowania (8.7) 

oblicza każdą wielkość ze wzoru pQ mc=  (2.10) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

wyjaśnia, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej (2.6) 

formułuje jakościowo pierwszą zasadę termodynamiki (2.6) 

opisuje znaczenie konwekcji w prawidłowym oczyszczaniu powietrza w mieszkaniach (2.11) 

oblicza każdą wielkość ze wzoru 
wQ c m T= D  (2.10) 

wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła właściwego (2.10) 

sporządza bilans cieplny dla wody i oblicza szukaną wielkość (I) 

opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy (2.6) 

wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła topnienia (2.10) 

doświadczalnie wyznacza ciepło topnienia lodu (8.12) 

wyjaśnia sens fizyczny pojęcia ciepła parowania (2.10) 

opisuje zasadę działania chłodziarki (2.9) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

 

Drgania i fale sprężyste 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający (6.1) 

opisuje ruch wahadła i ciężarka na sprężynie oraz analizuje przemiany energii w tych ruchach (6.1) 

demonstruje falę poprzeczną i podłużną (8.1) 

opisuje mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych (6.5) 

wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku (6.6) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

podaje znaczenie pojęć: położenie równowagi, wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość (6.4) 

doświadczalnie wyznacza okres i częstotliwość drgań wahadła i ciężarka na sprężynie (9.12, 8.1, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12) 

podaje różnice między tymi falami (6.4) 

posługuje się pojęciami długości fali, szybkości rozchodzenia się fali, kierunku rozchodzenia się fali (6.3) 

wymienia, od jakich wielkości fizycznych zależy wysokość i głośność dźwięku (6.6) 

podaje rząd wielkości szybkości fali dźwiękowej w powietrzu (6.4) 

wyjaśnia, co nazywamy ultradźwiękami i infradźwiękami (6.7) 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

odczytuje amplitudę i okres z wykresu ( )x t  dla drgającego ciała (6.4) 

opisuje zjawisko izochronizmu wahadła (6.2) 

opisuje mechanizm przekazywania drgań jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fali na napiętej linie i fal dźwiękowych w powietrzu (6.3) 

opisuje doświadczalne badanie związku częstotliwości drga  źródła z wysokością dźwięku (9.13, 8.1) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

opisuje przykłady drgań tłumionych i wymuszonych (6.2) 

wykorzystuje drugą zasadę dynamiki do opisu ruchu wahadła (1.7, 6.1) 

stosuje wzory Tl = u  oraz 
f

u
l =  do obliczeń (6.4) 

uzasadnia, dlaczego fale podłużne mogą się rozchodzić w ciałach stałych, cieczach i gazach, a fale poprzeczne tylko w ciałach stałych (6.3) 

podaje cechy fali dźwiękowej (częstotliwość 16 Hz – 20000 Hz, fala podłużna) (6.6) 

opisuje występowanie w przyrodzie i zastosowania infradźwięków i ultradźwięków (np. w medycynie) (6.7) 
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Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 

O elektryczności statycznej 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

opisuje budowę atomu i jego składniki (4.5) 

elektryzuje ciało przez potarcie (4.1) 

podaje przykłady przewodników i izolatorów (4.3) 

elektryzuje ciało przez zetknięcie go z innym ciałem naelektryzowanym (4.1) 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

elektryzuje ciało przez potarcie (4.1) 

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie (4.1) 

bada doświadczalnie oddziaływanie między ciałami naelektryzowanymi przez tarcie i formułuje wnioski (9.6, 4.2, 8.1, 8.2) 

opisuje budowę przewodników i izolatorów (rolę elektronów swobodnych) (4.3) 

analizuje przepływ ładunków podczas elektryzowania przez dotyk, stosując zasadę zachowania ładunku (4.4) 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

określa jednostkę ładunku (1 C) jako wielokrotność ładunku elementarnego (4.5) 

objaśnia pojęcie „jon” (4.5) 

opisuje budowę krystaliczną soli kuchennej (3.2) 

wyjaśnia, jak rozmieszczony jest, uzyskany na skutek naelektryzowania, ładunek w przewodniku, a jak w izolatorze (4.3) 

opisuje mechanizm zobojętniania ciał naelektryzowanych (metali i dielektryków) (4.4) 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

wyjaśnia elektryzowanie przez tarcie (analizuje przepływ elektronów) (4.5) 

wyjaśnia oddziaływania na odległość ciał  naelektryzowanych, posługując się pojęciem pola elektrostatycznego (4.2) 

objaśnia elektryzowanie przez indukcję (4.3) 
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wyjaśnia uziemianie ciał (4.4) 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy,  

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach przedmiotowych). 

- sprostał wymaganiom KPRD 
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Wymagania edukacyjne dla klas III gimnazjum z fizyki  

Opracowanie: mgr Bożena Bierowiec-Chrustek  

 

Wymagania edukacyjne zostały opracowane: z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego: Fizyka ; na podstawie programu nauczania fizyki w gimnazjum „Świat fizyki” pod redakcją Barbary 

Saganowskiej  ZamKor 2009 numer dopuszczenia: 11/3/2010. 

Wymagania edukacyjne są na bieżąco dostosowywane zarówno do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia jak i całego zespołu klasowego. 

(W nawiasach podano numery wymagań szczegółowych, przekrojowych i doświadczalnych realizowanych w danym dziale).  

Ocenę ko cowo roczną ucze  może poprawić na ocenę o stopie  wyżej pisząc 2 tygodnie przed ko cem roku test całoroczny na daną ocenę.  

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są podane zarówno ogólnie jak i szczegółowo:  

 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 

• samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),  

 

• formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,  

 

• wzorowo posługuje się językiem przedmiotu,  

 

• udziela oryginalnych odpowiedzi na problemowe pytania,  

 

• swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,  

 

• osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,  

 

• zdobytą wiedzę stosuje w nowych sytuacjach, swobodnie operuje wiedzą podręcznikową,  

 

• stosuje zdobyte wiadomości do wytłumaczenia zjawisk fizycznych i wykorzystuje je w praktyce,  

 

• wyprowadza związki między wielkościami i jednostkami fizycznymi,  

 

• interpretuje wykresy,  

 

• uogólnia i wyciąga wnioski,  

 

• podaje nie szablonowe przykłady zjawisk w przyrodzie,  
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• rozwiązuje nietypowe zadania,  

 

• operuje kilkoma wzorami,  

 

• interpretuje wyniki np. na wykresie,  

 

• potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie fizyczne, przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski, wskazać źródła błędów,  

 

• poprawnie posługuje się językiem przedmiotu,  

 

• udziela pełnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 

• opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (mogą wystąpić nieznaczne braki),  

 

• rozumie prawa fizyczne i operuje pojęciami,  

 

• rozumie związki między wielkościami fizycznymi i ich jednostkami oraz próbuje je przekształcać,  

 

• sporządza wykresy,  

 

• podejmuje próby wyprowadzania wzorów,  

 

• rozumie i opisuje zjawiska fizyczne,  

 

• przekształca proste wzory i jednostki fizyczne,  

 

• rozwiązuje typowe zadania rachunkowe i problemowe, wykonuje konkretne obliczenia, również na podstawie wykresu (przy ewentualnej niewielkiej pomocy nauczyciela),  

 

• potrafi sporządzić wykres,  

 

• sprostał wymaganiom na niższe oceny.  

 

d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania (występują tu jednak braki),  

 

• stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów z pomocą nauczyciela,  

 

• zna prawa i wielkości fizyczne,  

 

• podaje zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi,  

 

• opisuje proste zjawiska fizyczne,  
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• ilustruje zagadnienia na rysunku, umieszcza wyniki w tabelce,  

 

• podaje podstawowe wzory,  

 

• podstawia dane do wzoru i wykonuje obliczenia,  

 

• stosuje prawidłowe jednostki,  

 

• udziela poprawnej odpowiedzi do zadania,  

 

• podaje definicje wielkości fizycznych związanych z zadaniem,  

 

• językiem przedmiotu posługuje się z usterkami,  

 

• sprostał wymaganiom na niższą ocenę.  

 

e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia,  

 

• zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki,  

 

• podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia,  

 

• rozwiązuje bardzo proste zadania i problemy przy wydatnej pomocy nauczyciela,  

 

• potrafi wyszukać w zadaniu wielkości dane i szukane i zapisać je za pomocą symboli,  

 

• językiem przedmiotu posługuje się nieporadnie,  

 

• prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy.  

 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 

• nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia,  

 

• nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych,  

 

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.  

 

 

 

O prądzie elektrycznym 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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 wie, że napięcie panujące między końcami przewodnika jest warunkiem przepływu prądu (I/1) a, 

 wie, że do pomiaru napięcia służy woltomierz (I/1) b, 

 wie, jaki jest umowny kierunek prądu (I/1) a, 

 wie, że jednostką napięcia jest 1V (I/2) d. 

 potrafi wymienić źródła napięcia (ogniwo, akumulator, prądnica) (I/1) c, 

 zna symbole elementów obwodów elektrycznych (II/1) f, 

 umie zbudować prosty obwód według schematu (II/1) f, 

 zna zasady bezpiecznego użytkowania odbiorników energii elektrycznej (II/2) g. 

 wie, że jednostką natężenia prądu elektrycznego jest 1 A (I/2) d, 

 wie, że natężenie mierzy się amperomierzem (II/2) a, 

 umie zbudować prosty obwód według schematu i dokonać pomiaru natężenia prądu (II/1) f, (II/2) c. 

 wie, że wzrost napięcia między końcami przewodnika powoduje wzrost natężenia płynącego w nim prądu elektrycznego (II/2) a, 

 wie, że opór elektryczny jest wielkością charakteryzującą przewodnik (I/1) a, 

 wie, że jednostką oporu  elektrycznego jest 1(I/2) d. 

 potrafi zbudować (zgodnie ze schematem) obwód odbiorników połączonych szeregowo (II/2) g, 

 potrafi obliczyć opór zastępczy oporników połączonych szeregowo ze wzoru ...
321
 RRRR  (I/2) a 

 wie, że w domowej instalacji elektrycznej stosuje się połączenie równoległe (II/2) g, 

 wie, w jakim celu używa się przewodu „zerującego” (II/2) g. 

 wie,  że prąd elektryczny wykonuje pracę (I/1) c, 

 wie, że jednostką pracy jest 1 J i 1 kWh (I/2) d, 

 potrafi odczytać zużytą energię elektryczną na liczniku (II/2) g, 

 wie, że niesprawne urządzenie elektryczne może być przyczyną zwarcia w instalacji elektrycznej, prowadzić do powstania pożaru (II/2) g, 

 wie, że najczęściej stosowanymi jednostkami mocy jest 1W i 1kW (I/2) d, 

 rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej (I/1) c. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi wyjaśnić na czym polega przepływ prądu w metalach (III/1) c, 

 potrafi wymienić skutki przepływu prądu (II/2) g. 

 potrafi narysować schemat obwodu składającego się z danych elementów (II/2) g, 

 umie zmierzyć napięcie np. na zaciskach źródła (II/2) g, 

 potrafi wskazać kierunek prądu w obwodzie i wie, że na schematach zaznacza się kierunek umowny (II/2) a. 

 potrafi obliczać natężenie korzystając ze wzoru  
t

q
I   (III/2), 
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 wie, że 
1s

1C
1A  , (I/2) d  

 potrafi zmierzyć natężenie prądu w dowolnym punkcie obwodu (II/2) g. 

 potrafi objaśnić prawo Ohma (III/1) a,b, 

 zna definicję oporu elektrycznego (II/2) f, 

 wie, że  
1A

1V
1   (I/2) d, 

 wie od czego zależy opór przewodnika (III/3) b. 

 potrafi narysować schemat obwodu odbiorników połączonych szeregowo (II/1) f, 

 wie, że dla odbiorników połączonych szeregowo ...
21
 UUU , (II/2) b 

 wie, że natężenie w dowolnym punkcie obwodu szeregowego jest jednakowe (II/2) d, 

 potrafi wyjaśnić dlaczego w oświetleniu choinkowym stosuje się połączenie szeregowe (II/2) g. 

 zna i potrafi stosować I prawo Kirchhoffa (III/2) d, 

 potrafi zbudować obwód odbiorników  połączonych równolegle (II/2) g, 

 wie, że napięcie na zaciskach odbiorników połączonych równolegle jest jednakowe (I/1) c. 

 potrafi obliczyć pracę z zależności  UItW   (III/2) c, 

 wie, że 1s1A1V1J   (I/2) d, 

 potrafi opisać przemiany energii we wskazanych odbiornikach energii elektrycznej: grzałka, silnik odkurzacz, żarówka (III/1) c, 

 potrafi obliczać moc z równania UIP   (III/2) c. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 wie, że dzięki napięciu przyłożonemu do końców przewodnika, siły pola wykonują pracę  qUW   (III/1) b, 

 wie  na czym polega przepływ prądu w cieczach i gazach (III/1) b. 

 potrafi zmierzyć napięcie na dowolnym elemencie obwodu elektrycznego (II/2) g. 

 potrafi obliczać każdą wielkość ze wzoru 
t

q
I   (III/2) b-d, 

 wie, jak jest zbudowany i do czego służy bezpiecznik (II/2) g. 

 potrafi przedstawić na wykresie zależność I (U) (III/3) b,c, 

 potrafi rozwiązywać proste zadania z zastosowaniem prawa Ohma (III/2), 

 po potrafi rozwiązywać zadania stosując poznane zależności między I, U, R (III/2) c. 

 trafi obliczać opór korzystając z wykresu I (U) (II/1) d, (III/2) c. 
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 potrafi obliczać opór  
zastępczy układu odbiorników połączonych równolegle (III/2) c, 

 potrafi zapisać prawo Kirchhoffa dla dowolnego węzła sieci (III/2) d. 

 potrafi obliczyć każdą wielkość z ze wzoru  UItW   (III/2) c, 

 potrafi na podstawie danych z tabliczki znamionowej urządzenia elektrycznego obliczyć np. natężenie prądu, opór odbiornika (II/1) g, (III/2) a-c, 

 potrafi w obwodzie prawidłowo umieścić bezpiecznik i licznik energii (III/1) d. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi omówić szczegółowo skutki przepływu prądu (III/1) d. 

 zna jednostki ładunku 1 Ah,  1 As i umie je przeliczać (I/2) d, (III/2) c. 

 wie w jaki sposób opór elektryczny przewodnika zależy od jego długości i pola przekroju poprzecznego (III/4) a, 

 wie i potrafi uzasadnić, dlaczego opór elektryczny zależy od temperatury przewodnika (IV/1) b. 

 potrafi uzasadnić dlaczego 
321

RRRR   (III/1) d. 

 potrafi obliczyć opór zastępczy dla połączenia mieszanego (III/4) a, 

 potrafi wyjaśnić dlaczego w połączeniu równoległym odbiorników ...
1111

321


RRRR

 (III/1) d. 

 potrafi rozwiązywać złożone problemy rachunkowe wykorzystując związki między wielkościami: W, U, I,  t, R, q (IV), 

 potrafi rozwiązywać problemy związane z przemianami energii  w odbiornikach elektrycznych (IV). 

O zjawiskach magnetycznych 

Ocenę  dopuszczającą otrzyma uczeń, który:  

 wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne (I/1) a, 

 wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych N i S i występują one parami (I/1) a, 

 wie jak oddziałują  

 ze sobą bieguny magnetyczne (I/1) a, 

 wie, że namagnesowanie materiału może służyć do zapisu danych (twarde dyski, dyskietki, kasety, urz wie, że wokół przewodnika z prądem istnieje pole magnetyczne (I/1) b, 

 wie, że elektromagnes zbudowany jest ze zwojnicy i umieszczonego w niej rdzenia  

 ze stali miękkiej (I/1) b, 

 wie, że elektromagnes wytwarza silne pole magnetyczne gdy w jego zwojnicy płynie prąd (I/1) b. 

  wie, że na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła (I/1) b, 

 wie, że w silniku  
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 elektrycznym energia elektryczna zamienia się w energię mechaniczną (I/1) b, 

 potrafi podać przykłady urządzeń z silnikiem elektrycznym (I/1) c, 

 zna zasady bezpiecznego posługiwania się odbiornikami energii elektrycznej (II/2) g. 

 wie, że prąd indukcyjny powstaje w obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym (I/1) b, 

 umie zbudować prosty obwód i wzbudzić w nim prąd indukcyjny za pomocą magnesu sztabkowego (II/2) g. 

Ocenę  dostateczną otrzyma uczeń, który:  

 wie, z jakich substancji wykonuje się magnesy trwałe (III/2) b, 

 potrafi wykorzystać  

 igłę magnetyczną do  

 zbadania pola magnetycznego np. magnesu sztabkowego (II/2) g,  
wie, że każda część podzielonego magnesu staje się magnesem (II/2) c. 

 potrafi określić bieguny magnetyczne zwojnicy z prądem (II/2) c, 

 potrafi przedstawić graficznie pole magnetyczne magnesu sztabkowego i zwojnicy z prądem (II/2) f, 
potrafi zbudować elektromagnes (II/2) g. 

 wie od czego zależy zwrot i wartość siły elektrodynamicznej (III/3) a, 

wie, że w silnikach elektrycznych i miernikach wykorzystuje się oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem (III/1) a. 

 wie, jakie przemiany energii zachodzą w prądnicy (I/1) b. 

 

Ocenę  dobrą otrzyma uczeń, który:  

 potrafi wyjaśnić dlaczego żelazo w polu magnetycznym zachowuje się jak magnes (III/1) b, 

 wie, że oddziaływanie magnesów odbywa się za pośrednictwem pól magnetycznych (III/1) b. 

 wie, że pole magnetyczne wewnątrz zwojnicy jest jednorodne (III/1) a, 

 potrafi wyjaśnić dlaczego rdzeń elektromagnesu wykonany jest ze stali miękkiej (III/1) b. 

 wie, jak zwrot siły elektrodynamicznej zależy od kierunku prądu i zwrotu linii pola (III/1) b, 

 potrafi opisać zasadę działania silnika elektrycznego (III/1) c. 

 zna różne sposoby wzbudzania prądu indukcyjnego (II/2) b, 

 potrafi określić zwrot prądu indukcyjnego w zwojnicy (II/2) c. 

Ocenę bardzo  dobrą otrzyma uczeń, który:  

 potrafi wyszukać i zaprezentować wiadomości o magnetyzmie ziemskim (II/1) a, (II/2) f. 

potrafi odszukać informacje o magnetycznym zapisie informacji (II/1) a. 
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 potrafi przedstawić graficznie pole przewodnika prostoliniowego i kołowego (II/2) f, 

  

 potrafi wyszukać  i ciekawie zaprezentować informacje o zastosowaniach elektromagnesów (np.: dzwonek, słuchawka, głośnik) (II/1) a-g, (II/2) f. 

 zna zasadę działania mierników elektrycznych (III/1) d. 

 potrafi skorzystać z zasady zachowania energii do wyjaśnienia zjawiska indukcji elektromagnetycznej (III/1) d. 

Ocenę  celującą otrzyma uczeń, który:  

- posiada wiadomości i umiejętności wymagane przez program nauczania a także znacznie wykraczające poza jego ramy, 

- potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania, 

- bez problemu rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności, 

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie poszerza swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł, uczestniczy w konkursach przedmiotowych). 

 

Optyka, czyli nauka o świetle 

Ocenę  dopuszczającą otrzyma uczeń, który:  

 umie podać przykłady źródeł światła (I/1) a, 

 wie, że światło przenosi energię (I/1) a, 

 wie, że światło w ośrodku jednorodnym optycznie rozchodzi się po liniach prostych (I/1) a, 

 wie, że światło rozchodzi się w próżni i w ośrodkach przeźroczystych (I/1) a. 

 wie, że światło odbija się od powierzchni gładkich (I/1) b, 

 wie, że na powierzchni chropowatej światło rozprasza się (I/1) b, 

 umie na rysunku wskazać kąt padania i kąt odbicia (II/1) e, 

 potrafi wskazać zastosowania zwierciadeł płaskich (I/1) c 

 umie rozpoznać zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe (I/1) b. 

 wie, że na granicy dwóch ośrodków przeźroczystych światło załamuje się i zmienia kierunek rozchodzenia się (I/1) a, 

 potrafi podać przykłady występowania zjawiska załamania światła (I/1) c, 

 umie na rysunku wskazać kąt padania i kąt załamania światła (II/1) e. 

 wie, że światło białe jest złożeniem światła o różnych barwach (I/1) a, 

 wie, dlaczego latem nosimy na ogół jasne ubrania a zimą ciemne (I/1) c. 

 wie, że soczewki mogą skupiać lub rozpraszać światło (I/1) a, 

 zna pojęcia: główna oś optyczna, ognisko, ogniskowa (I/1) b. 

 potrafi za pomocą soczewki skupiającej otrzymać obrazy  

 rzeczywiste (II/2) g, 

 potrafi objaśnić zasadę działania oka (II/2) f, 
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 zna pojęcia odległość dobrego widzenia (I/1) c. 

 wie, że informacje można przesyłać za pomocą dźwięku i fal elektromagnetycznych (I/1) b. 

Ocenę  dostateczną otrzyma uczeń, który:  

 umie podać doświadczalne przykłady potwierdzające prostoliniowość rozchodzenia się światła (II/2) c, 

 umie wyjaśnić powstawanie cienia (II/2) e. 

 potrafi określić kąt padania i odbicia (I/1) b, 

 zna prawo odbicia światła (I/1) b, 

 wie, że w zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty, tej samej wielkości co przedmiot (II/2) e. 

 wie, co to jest ognisko, ogniskowa i promień krzywizny zwierciadła (I/1) b, 

 potrafi wskazać zastosowania zwierciadeł kulistych (II/2) g. 

 wie, że dla kąta padania 0O kąt załamania wynosi także 0O, (II/2) e 

 wie, że światło przechodząc z jednego ośrodka do drugiego załamuje się do normalnej, gdy 
12

  , i od normalnej, gdy  
12

   (III/1) b,d. 

 wie, że załamaniu światła białego w pryzmacie towarzyszy rozszczepienie (II/1) f,  

 umie podać przykłady tego zjawiska  w przyrodzie (tęcza) (II/2) a. 

 umie przedstawić bieg wiązki równoległej do osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą (II/2) f, 

 potrafi narysować bieg promieni charakterystycznych przy przejściu przez soczewkę skupiającą (II/2) f. 

 potrafi konstruować obrazy otrzymane za pomocą soczewki skupiającej (II/1) e, 

 zna cechy otrzymywanych obrazów (II/2) b. 

 zna zasadę działania telefonu (II/2) g, 

 potrafi wyjaśnić, na czym polega przesyłanie informacji przez radio, telewizję, telefon komórkowy i internet (III/4) d 

Ocenę  dobrą otrzyma uczeń, który:  

 wie, że największą szybkość ma światło w próżni, zna jej wartość (II/2) b. 

 potrafi uzasadnić,  

 dlaczego na powierzchni chropowatej światło się rozprasza (III/1) d, 

 potrafi skonstruować obraz punktu w zwierciadle płaskim (II/2) f. 

 potrafi przedstawić bieg wiązki równoległej do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła kulistego wklęsłego i wypukłego (II/2) c,f. 

 potrafi narysować bieg promienia przez kilka różnych ośrodków (III/1) c, 

 wie, co to znaczy, że światło jest monochromatyczne (II/2) b, 

 wie, że źródłem takiego światła jest laser (II/1) b. 
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 potrafi przedstawić graficznie zjawisko załamania światła w pryzmacie (II/2) f, 

 potrafi wyjaśnić dlaczego światło białe ulega w pryzmacie rozszczepieniu (III/4). 

 umie obliczyć zdolność skupiającą soczewki (III/2) a,c. 

 potrafi określić zasadę działania lupy i aparatu fotograficznego (II/2) g. 

 potrafi wyjaśnić, do czego używamy światłowodów (III/4) d, 

 potrafi wyjaśnić, do czego służą satelity telekomunikacyjne (III/4) d. 

Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który:  

 potrafi skonstruować obraz dowolnej figury w zwierciadle płaskim (II/2) f, (III/1) d. 

 potrafi wykonać konstrukcję obrazu w zwierciadle wklęsłym (II/2) e, 

 potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że zwierciadło wypukłe ma ognisko pozorne (III/1) d. 

 wie, na czym polega zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (III/4) a, 

 wie, że zostało ono wykorzystane w światłowodach do przesyłania informacji (III/4) d. 

 potrafi wytłumaczyć na czym polega widzenie barwne (III/1) b,  

 wie, jak i po co stosuje się filtry optyczne (III/4) b, 

 potrafi wyjaśnić dlaczego niebo jest błękitne (III/1) d. 

 umie doświadczalnie wyznaczyć zdolność skupiającą soczewki (IV/4) b. 

 wie, jak można dokonywać korekcji wad wzroku (III/4) a, 

 potrafi wyszukać informacje o innych przyrządach optycznych (II/1) a. 

 potrafi objaśnić różnice między sygnałem analogowym i cyfrowym (III/1) d. 

Wymagania edukacyjne dotyczące realizacji ostatniego działu klasy trzeciej „Powtórzenie i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego”, są zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich działach w klasie 

pierwszej i drugiej. 
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Matematyka - Zasady oceniania dla klasy IV Szkoły Podstawowej  

 

Celujący  

 

Wykracza poza 

program 

Bardzo dobry 

 

Samodzielnie  

Dobry 

 

Z naprowadzeniem 

Dostateczny 

 

Z pomocą nauczyciela 

Dopuszczający 

 

Brak samodzielności 

Niedostateczny 

 

Nie potrafi 

Wykracza znacznie 

poza program klasy 

IV SP, wykonuje 

samodzielnie                           

i szybko wszelkie 

zadania, jest 

asystentem 

nauczyciela. Bierze 

udział w 

konkursach 

wewnątrzszkolnych                   

i zewnętrznych, 

zajmuje czołowe 

miejsca 

Liczby i działania 

- odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

- dodaje i odejmuje                 

w pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe w 

prostych przypadkach, liczbę 

jednocyfrową dodaje do 

dowolnej liczby naturalnej i 

odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- porównuje liczby naturalne  

- porównuje różnicowo liczby 

naturalne;    

- szacuje wyniki działań 

- wykonuje proste obliczenia 

Liczby i działania 

- odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

- dodaje i odejmuje                 

w pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe               w 

prostych przypadkach, liczbę 

jednocyfrową dodaje do 

dowolnej liczby naturalnej i 

odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- porównuje liczby naturalne  

- porównuje różnicowo liczby 

naturalne;    

- szacuje wyniki działań 

- wykonuje proste obliczenia 

Liczby i działania 

- odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

- dodaje i odejmuje                 

w pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe w 

prostych przypadkach, liczbę 

jednocyfrową dodaje do 

dowolnej liczby naturalnej i 

odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- porównuje liczby naturalne     

- szacuje wyniki działań 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

Liczby i działania 

- odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

- dodaje i odejmuje                 

w pamięci liczby naturalne, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby naturalnej 

i odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- porównuje liczby naturalne  

- szacuje wyniki działań 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

Uczeń nie opanował wiedzy 

i umiejętności na ocenę 

pozytywną. 

Uczeń nie odrabia zadań 

domowych, nie pracuje na 

lekcji i nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego . 
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kalendarzowe 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                 w pamięci                             

(w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania 

(przez zgadywanie, 

dopełnianie lub wykonanie 

działania odwrotnego). 

- wykonuje dzielenie z resztą 

liczb naturalnych; 

- oblicza kwadraty i sześciany 

liczb naturalnych; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia,   w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kalendarzowe 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                 w pamięci                             

(w najprostszych przykładach) 

i za pomocą kalkulatora; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania 

(przez zgadywanie, 

dopełnianie lub wykonanie 

działania odwrotnego). 

- wykonuje dzielenie z resztą 

liczb naturalnych; 

- oblicza kwadraty i sześciany 

liczb naturalnych; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia,   w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                 w pamięci                             

(w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania 

(przez zgadywanie, 

dopełnianie lub wykonanie 

działania odwrotnego). 

- wykonuje dzielenie               z 

resztą liczb naturalnych; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia,   w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

- interpretuje liczby 

pisemnie,                 w pamięci                             

(w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania 

(przez zgadywanie, 

dopełnianie lub wykonanie 

działania odwrotnego). 

- wykonuje dzielenie z resztą 

liczb naturalnych; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia,   w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań 

- interpretuje liczby 

naturalne na osi liczbowej; 

Systemy zapisywania liczb 

- mierzy długość odcinka  z 

dokładnością do 1 mm 



str. 259 
 

kolejności wykonywania 

działań; 

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

- interpretuje liczby 

naturalne na osi liczbowej; 

Systemy zapisywania liczb 

- mierzy długość odcinka z 

dokładnością do 1 mm 

- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- liczby w zakresie do 30 

zapisane w systemie 

rzymskim przedstawia w 

systemie dziesiątkowym, a 

zapisane w systemie 

dziesiątkowym przedstawia 

w systemie rzymskim 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

działań; 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

- interpretuje liczby 

naturalne na osi liczbowej; 

Systemy zapisywania liczb 

- mierzy długość odcinka      z 

dokładnością do 1 mm 

- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- liczby w zakresie do 30 

zapisane w systemie 

rzymskim przedstawia w 

systemie dziesiątkowym,         

a zapisane w systemie 

dziesiątkowym przedstawia w 

systemie rzymskim 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach 

naturalne na osi liczbowej; 

Systemy zapisywania liczb 

- mierzy długość odcinka       z 

dokładnością do 1 mm 

- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- liczby w zakresie do 30 

zapisane w systemie 

rzymskim przedstawia              

w systemie dziesiątkowym, a 

zapisane w systemie 

dziesiątkowym przedstawia w 

systemie rzymskim 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                       i 

sekundach; 

- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- liczby w zakresie do 30 

zapisane w systemie 

rzymskim przedstawia               

w systemie dziesiątkowym, a 

zapisane w systemie 

dziesiątkowym przedstawia w 

systemie rzymskim 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                     i 

sekundach; 

Działania pisemne 

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 
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latach 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach i sekundach; 

Działania pisemne 

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                   w 

pamięci (w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

-  szacuje wyniki działań 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                        i 

sekundach; 

Działania pisemne 

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                   w 

pamięci (w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

-  szacuje wyniki działań 

Działania pisemne 

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                   w 

pamięci                                (w 

najprostszych przykładach) i 

za pomocą kalkulatora; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

-  szacuje wyniki działań 

Figury geometryczne 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek 

kalkulatora 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

pisemnie,                   w 

pamięci (w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora; 

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność i łączność 

dodawania i mnożenia; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

-  szacuje wyniki działań 

Figury geometryczne 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek 

- rozpoznaje odcinki 

prostopadłe i równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 
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Figury geometryczne 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek 

- rozpoznaje odcinki 

prostopadłe i równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

równoległych 

- mierzy długość odcinka z 

dokładnością do               1 

milimetra; 

- wskazuje w kątach ramiona 

i wierzchołek; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- mierzy kąty mniejsze od 

180 stopni z dokładnością do 

1 stopnia; 

- rysuje kąty o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe, i kąty 

przyległe oraz korzysta z ich 

Figury geometryczne 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek 

- rozpoznaje odcinki 

prostopadłe i równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i równoległych 

- mierzy długość odcinka           

z dokładnością do               1 

milimetra; 

- wskazuje w kątach ramiona i 

wierzchołek; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry i 

rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąty o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe, i kąty 

przyległe oraz korzysta                  

- rozpoznaje odcinki 

prostopadłe i równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i równoległych 

- mierzy długość odcinka  z 

dokładnością do               1 

milimetra; 

- wskazuje w kątach ramiona 

i wierzchołek; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąty o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe, i kąty 

przyległe oraz korzysta             

z ich własności 

- rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez 

prostopadłych i równoległych 

- mierzy długość odcinka  z 

dokładnością do               1 

milimetra; 

- wskazuje w kątach ramiona 

i wierzchołek; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąty o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe, i kąty 

przyległe oraz korzysta           

z ich własności 

- rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez 

- zna najważniejsze własności 

kwadratu, prostokąta, 

rombu,… 
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własności 

- rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez 

- zna najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta, rombu,… 

- oblicza obwód wielokąta o 

danych długościach boków; 

- wskazuje na rysunku, a 

także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła i 

okręgu; 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana 

jest jego rzeczywista 

długość; 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

z ich własności 

- rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez 

- zna najważniejsze własności 

kwadratu, prostokąta, 

rombu,… 

- oblicza obwód wielokąta o 

danych długościach boków; 

- wskazuje na rysunku,                

a także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła                 

i okręgu; 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista długość; 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                            i 

- zna najważniejsze własności 

kwadratu, prostokąta, 

rombu,… 

- oblicza obwód wielokąta o 

danych długościach boków; 

- wskazuje na rysunku,            

a także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła               

i okręgu; 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista długość; 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                         i 

odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe  i 

dziesiętne na osi liczbowej 

oraz odczytuje ułamki zwykłe 

- oblicza obwód wielokąta o 

danych długościach boków; 

- wskazuje na rysunku,               

a także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła                  

i okręgu; 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista długość; 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                     i 

odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe  i 

dziesiętne na osi liczbowej 

oraz odczytuje ułamki zwykłe 

i dziesiętne zaznaczone na osi 

liczbowej; 

- skraca i rozszerza ułamki 
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mieszanej i odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe i 

dziesiętne na osi liczbowej 

oraz odczytuje ułamki zwykłe 

i dziesiętne zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej i odwrotnie; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone 

dowolną metodą; 

- zamienia i prawidłowo 

odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe      i 

dziesiętne na osi liczbowej 

oraz odczytuje ułamki zwykłe i 

dziesiętne zaznaczone na osi 

liczbowej; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej i odwrotnie; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe  o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki dziesiętne 

skończone dowolną metodą; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

i dziesiętne zaznaczone na osi 

liczbowej; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                              i 

odwrotnie; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony                 w postaci 

ułamka zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone 

dowolną metodą; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

zwykłe 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                    i 

odwrotnie; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone 

dowolną metodą; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy, gram, 

kilogram, dekagram, tona; 
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stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy, 

gram, kilogram, dekagram, 

tona; 

- dodaje i odejmuje ułamki 

dziesiętne w pamięci (w 

najprostszych przykładach), 

pisemnie i za pomocą 

kalkulatora (w trudniejszych 

przykładach); 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz w 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

Prostopadłościany i 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy, gram, 

kilogram, dekagram, tona; 

- dodaje i odejmuje ułamki 

dziesiętne w pamięci (w 

najprostszych przykładach), 

pisemnie               i za pomocą 

kalkulatora              (w 

trudniejszych przykładach); 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz w 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

Prostopadłościany                       

i sześciany 

- rozpoznaje [niektóre] 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy, gram, 

kilogram, dekagram, tona; 

- dodaje i odejmuje ułamki 

dziesiętne w pamięci                    

(w najprostszych 

przykładach), pisemnie                 

i za pomocą kalkulatora   (w 

trudniejszych przykładach); 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz             w 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

Prostopadłościany                 i 

sześciany 

- rozpoznaje [niektóre] 

graniastosłupy proste; 

- wskazuje wśród 

- dodaje i odejmuje ułamki 

dziesiętne w pamięci                 

(w najprostszych 

przykładach), pisemnie             

i za pomocą kalkulatora  (w 

trudniejszych przykładach); 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz w 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

Prostopadłościany                        

i sześciany 

- rozpoznaje [niektóre] 

graniastosłupy proste; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                      

i sześciany i uzasadnia swój 
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sześciany 

- rozpoznaje [niektóre] 

graniastosłupy proste; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                      

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór; 

- rozpoznaje siatki 

[niektórych] graniastosłupów 

prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach 

krawędzi; 

Uczeń wykazuje  dużą 

inicjatywę w zakresie 

samodzielnie 

wykonywanych zadań, 

graniastosłupy proste; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                      

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór; 

- rozpoznaje siatki 

[niektórych] graniastosłupów 

prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

Uczeń w miarę 

systematycznie odrabia prace 

domowe, prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, posiada i 

wykorzystuje zgodnie z 

przeznaczeniem przybory 

potrzebne do lekcji np. 

geometrii. Aktywnie pracuje 

graniastosłupów 

prostopadłościany                      

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór; 

- rozpoznaje siatki 

[niektórych] graniastosłupów 

prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach 

krawędzi; 

Uczeń  w miarę 

systematycznie odrabia 

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, 

pracuje na lekcji 

samodzielnie i w                            

grupie,  wymagał wsparcia 

nauczyciela. 

wybór; 

- rozpoznaje siatki 

[niektórych] graniastosłupów 

prostych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar, 

hektar (bez zmiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach 

krawędzi; 

Uczeń sporadycznie odrabia  

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy,  

wykazuje niewielką 

aktywność własną,  wymaga 

dużego wsparcia 

nauczyciela. 
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zarówno w klasie jak               

i w domu. Jest aktywny  

 i zaangażowany w proces 

uczenia się, o czym świadczy 

ilość dobrych                 i 

bardzo dobrych ocen 

cząstkowych. 

 

na lekcji samodzielnie i w 

grupie przy niewielkim 

wsparciu nauczyciela. 

 

 

System oceniania opracowany zgodnie z rozkładem materiału z matematyki dla klasy IV SP przez Annę Kula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka - Zasady oceniania dla klasy V Szkoły Podstawowej  
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Celujący  

 

Wykracza poza 

program 

Bardzo dobry 

 

Samodzielnie  

Dobry 

 

Z naprowadzeniem 

Dostateczny 

 

Z pomocą nauczyciela 

Dopuszczający 

 

Brak samodzielności 

Niedostateczny 

 

Nie potrafi 

Wykracza znacznie 

poza program klasy 

V SP, wykonuje 

samodzielnie                           

i szybko wszelkie 

zadania, jest 

asystentem 

nauczyciela. Bierze 

udział w 

konkursach 

wewnątrzszkolnych                   

i zewnętrznych, 

zajmuje czołowe 

miejsca 

Liczby i działania 

-odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe; 

- interpretuje liczby 

naturalne na osi liczbowej; 

- porównuje liczby naturalne;   

- dodaje i odejmuje            w 

pamięci liczby naturalne 

dwucyfrowe, liczby 

wielocyfrowe w 

przypadkach, liczbę 

jednocyfrową dodaje do 

dowolnej liczby naturalnej i 

odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora; 

Liczby i działania 

-odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe; 

- interpretuje liczby naturalne 

na osi liczbowej; 

- porównuje liczby naturalne;   

- dodaje i odejmuje            w 

pamięci liczby naturalne 

dwucyfrowe, liczby 

wielocyfrowe w przypadkach, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby naturalnej 

i odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora; 

- mnoży i dzieli liczbę 

Liczby i działania 

-odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe; 

- interpretuje liczby naturalne 

na osi liczbowej; 

- porównuje liczby naturalne;   

- dodaje i odejmuje            w 

pamięci liczby naturalne 

dwucyfrowe, liczby 

wielocyfrowe w przypadkach, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby naturalnej 

i odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora; 

- mnoży i dzieli liczbę 

Liczby i działania 

-odczytuje i zapisuje liczby 

naturalne wielocyfrowe; 

- interpretuje liczby naturalne 

na osi liczbowej; 

- porównuje liczby naturalne;   

- dodaje i odejmuje            w 

pamięci liczby naturalne 

dwucyfrowe, liczby 

wielocyfrowe w przypadkach, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby naturalnej 

i odejmuje od dowolnej liczby 

naturalnej;  

- dodaje i odejmuje liczby 

naturalne wielocyfrowe 

pisemnie, a także za pomocą 

kalkulatora; 

- mnoży i dzieli liczbę 

Uczeń nie opanował wiedzy 

i umiejętności na ocenę 

pozytywną. 

Uczeń nie odrabia zadań 

domowych, nie pracuje na 

lekcji i nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego . 
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- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci                      (w 

najprostszych przykładach); 

- porównuje różnicowo              

i ilorazowo liczby naturalne; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- szacuje wyniki działań 

- oblicza kwadraty i sześciany 

liczb naturalnych;   

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

Własności liczb naturalnych 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci     (w 

najprostszych przykładach) i 

za pomocą kalkulatora (w 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci                      (w 

najprostszych przykładach); 

- porównuje różnicowo              

i ilorazowo liczby naturalne; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- szacuje wyniki działań 

- oblicza kwadraty i sześciany 

liczb naturalnych;   

- rozwiązuje zadania tekstowe 

Własności liczb naturalnych 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci     (w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora (w trudniejszych 

przypadkach);  

- porównuje ilorazowo liczby 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci                      (w 

najprostszych przykładach); 

- porównuje różnicowo              

i ilorazowo liczby naturalne; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- szacuje wyniki działań 

- oblicza kwadraty i sześciany 

liczb naturalnych;   

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

Własności liczb naturalnych 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci     (w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora (w trudniejszych 

przypadkach);  

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci                      (w 

najprostszych przykładach); 

- porównuje różnicowo              

i ilorazowo liczby naturalne; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- szacuje wyniki działań 

Własności liczb naturalnych 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci     (w najprostszych 

przykładach) i za pomocą 

kalkulatora (w trudniejszych 

przypadkach);  

- porównuje ilorazowo liczby 

naturalne;   

- rozpoznaje liczby naturalne 

podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 
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trudniejszych przypadkach);  

- porównuje ilorazowo liczby 

naturalne;   

- rozpoznaje liczby naturalne 

podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 

100 

- rozpoznaje liczbę złożoną, 

gdy jest ona jednocyfrowa 

lub dwucyfrowa, a także, gdy 

na istnienie dzielnika 

wskazuje poznana cecha 

podzielności 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,     a 

iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki do 

wspólnego mianownika; 

naturalne;   

- rozpoznaje liczby naturalne 

podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 

100 

- rozpoznaje liczbę złożoną, 

gdy jest ona jednocyfrowa lub 

dwucyfrowa, a także, gdy na 

istnienie dzielnika wskazuje 

poznana cecha podzielności 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,     a 

iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki do 

wspólnego mianownika; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                     i 

- porównuje ilorazowo liczby 

naturalne;   

- rozpoznaje liczby naturalne 

podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 

100 

- rozpoznaje liczbę złożoną, 

gdy jest ona jednocyfrowa 

lub dwucyfrowa, a także, gdy 

na istnienie dzielnika 

wskazuje poznana cecha 

podzielności 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,     a 

iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki do 

wspólnego mianownika; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

100 

Ułamki zwykłe 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,     a 

iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                     i 

odwrotnie; 

-  zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- dzieli ułamki zwykłe        o 

mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych,              a 

także liczby mieszane; 

- oblicza ułamek danej liczby; 



str. 270 
 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                     i 

odwrotnie; 

-  zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone 

na osi liczbowej; 

- dzieli ułamki zwykłe        o 

mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych,              a 

także liczby mieszane; 

- oblicza ułamek danej liczby; 

- oblicza kwadraty                     

i sześciany ułamków 

zwykłych oraz liczb 

mieszanych; 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- rozpoznaje odcinki                   

i proste prostopadłe i 

równoległe; 

odwrotnie; 

-  zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- dzieli ułamki zwykłe        o 

mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych,              a 

także liczby mieszane; 

- oblicza ułamek danej liczby; 

- oblicza kwadraty                     i 

sześciany ułamków zwykłych 

oraz liczb mieszanych; 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- rozpoznaje odcinki                   

i proste prostopadłe i 

równoległe; 

- rysuje pary odcinków 

prostopadłych i równoległych; 

- mierzy długość odcinka  z 

mieszanej                     i 

odwrotnie; 

-  zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- dzieli ułamki zwykłe        o 

mianownikach jedno- lub 

dwucyfrowych,              a 

także liczby mieszane; 

- oblicza ułamek danej liczby; 

- oblicza kwadraty                     

i sześciany ułamków zwykłych 

oraz liczb mieszanych; 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- rozpoznaje odcinki                   

i proste prostopadłe i 

równoległe; 

- rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- rozpoznaje odcinki                   

i proste prostopadłe i 

równoległe; 

- rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

równoległych; 

- mierzy długość odcinka  z 

dokładnością do 1 mm; 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 
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- rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

równoległych; 

- mierzy długość odcinka  z 

dokładnością do 1 mm; 

- wie, że aby znaleźć 

odległość punktu od prostej, 

należy znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- mierzy kąty mniejsze od 

180 stopni z dokładnością do 

1 stopnia; 

- rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

 - porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta            

dokładnością do 1 mm; 

- wie, że aby znaleźć odległość 

punktu od prostej, należy 

znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąt o mierze mniejszej 

niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry i 

rozwarty; 

 - porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta            

z ich własności. 

- stosuje twierdzenie                

o sumie kątów trójkąta; 

równoległych; 

- mierzy długość odcinka  z 

dokładnością do 1 mm; 

- wie, że aby znaleźć 

odległość punktu od prostej, 

należy znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek;  

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

 - porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta            

z ich własności. 

 - porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta            

z ich własności. 

- stosuje twierdzenie                

o sumie kątów trójkąta; 

- rozpoznaje i nazywa 

trapez,…; 

- zna najważniejsze własności 

trapezu… 

oblicza obwód wielokąta  o 

danych długościach boków; 

-  miary kątów, stosując przy 

tym poznane własności 

kątów                   i 

wielokątów. 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- zapisuje wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

ułamka dziesiętnego                 
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z ich własności. 

- stosuje twierdzenie                

o sumie kątów trójkąta; 

- rozpoznaje i nazywa 

trapez,…; 

- zna najważniejsze 

własności trapezu… 

oblicza obwód wielokąta  o 

danych długościach boków; 

-  miary kątów, stosując przy 

tym poznane własności 

kątów                   i 

wielokątów. 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- zapisuje wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

ułamka dziesiętnego                 

i odwrotnie 

- zaznacza ułamki dziesiętne 

na osi liczbowej oraz 

odczytuje ułamki dziesiętne 

- rozpoznaje i nazywa 

trapez,…; 

- zna najważniejsze własności 

trapezu… 

oblicza obwód wielokąta  o 

danych długościach boków; 

-  miary kątów, stosując przy 

tym poznane własności kątów                   

i wielokątów. 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- zapisuje wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

ułamka dziesiętnego                 

i odwrotnie 

- zaznacza ułamki dziesiętne 

na osi liczbowej oraz 

odczytuje ułamki dziesiętne 

zaznaczone na osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony            w postaci 

ułamka zwykłego; 

- stosuje twierdzenie                

o sumie kątów trójkąta; 

- rozpoznaje i nazywa 

trapez,…; 

- zna najważniejsze własności 

trapezu… 

oblicza obwód wielokąta  o 

danych długościach boków; 

-  miary kątów, stosując przy 

tym poznane własności 

kątów                   i 

wielokątów. 

Ułamki dziesiętne 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- zapisuje wyrażenia 

dwumianowane w postaci 

ułamka dziesiętnego                 

i odwrotnie 

- zaznacza ułamki dziesiętne 

na osi liczbowej oraz 

odczytuje ułamki dziesiętne 

zaznaczone na osi liczbowej; 

i odwrotnie 

- zaznacza ułamki dziesiętne 

na osi liczbowej oraz 

odczytuje ułamki dziesiętne 

zaznaczone na osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony            w postaci 

ułamka zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe 

będące dzielnikami liczb 10, 

100, 1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone (przez 

rozszerzanie ułamków 

zwykłych); 

- porównuje ułamki 

dziesiętne; 

- dzieli ułamki dziesiętne w 

pamięci (najprostsze 

przykłady), pisemnie; 

- wykonuje 

nieskomplikowane rachunki, 

w których występują 

jednocześnie ułamki zwykłe                          

i dziesiętne; 
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zaznaczone na osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony            w postaci 

ułamka zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe 

będące dzielnikami liczb 10, 

100, 1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone (przez 

rozszerzanie ułamków 

zwykłych); 

- porównuje ułamki 

dziesiętne; 

- dzieli ułamki dziesiętne w 

pamięci (najprostsze 

przykłady), pisemnie; 

- wykonuje 

nieskomplikowane rachunki, 

w których występują 

jednocześnie ułamki zwykłe                          

i dziesiętne; 

- oblicza kwadraty                      

i sześciany ułamków 

dziesiętnych 

- szacuje wyniki działań 

- zamienia ułamki zwykłe 

będące dzielnikami liczb 10, 

100, 1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone (przez 

rozszerzanie ułamków 

zwykłych); 

- porównuje ułamki 

dziesiętne; 

- dzieli ułamki dziesiętne w 

pamięci (najprostsze 

przykłady), pisemnie; 

- wykonuje nieskomplikowane 

rachunki, w których 

występują jednocześnie 

ułamki zwykłe                          i 

dziesiętne; 

- oblicza kwadraty                      

i sześciany ułamków 

dziesiętnych 

- szacuje wyniki działań 

- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony            w postaci 

ułamka zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe 

będące dzielnikami liczb 10, 

100, 1000 itd. na ułamki 

dziesiętne skończone (przez 

rozszerzanie ułamków 

zwykłych); 

- porównuje ułamki 

dziesiętne; 

- dzieli ułamki dziesiętne w 

pamięci (najprostsze 

przykłady), pisemnie; 

- wykonuje 

nieskomplikowane rachunki, 

w których występują 

jednocześnie ułamki zwykłe                          

i dziesiętne; 

- oblicza kwadraty                      

i sześciany ułamków 

dziesiętnych 

- szacuje wyniki działań 

- prawidłowo stosuje 

- oblicza kwadraty                      

i sześciany ułamków 

dziesiętnych 

- szacuje wyniki działań 

- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

 - prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona; 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu               

i prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2
, 

cm2, km2, mm2, dm2 , ar, 

hektar (bez zamiany 

jednostek w trakcie obliczeń); 

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 
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- prawidłowo stosuje 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

 - prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona; 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu               

i prostokąta 

przedstawionych na rysunku 

(w tym na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2
, 

cm2, km2, mm2, dm2 , ar, 

hektar (bez zamiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

Liczby całkowite 

- podaje praktyczne 

przykłady stosowania liczb 

 - prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona; 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu               

i prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2
, 

cm2, km2, mm2, dm2 , ar, 

hektar (bez zamiany 

jednostek w trakcie obliczeń); 

- rozwiązuje zadania tekstowe 

Liczby całkowite 

- podaje praktyczne przykłady 

stosowania liczb ujemnych; 

- interpretuje liczby całkowite 

na osi liczbowej; 

- porównuje liczby całkowite;  

 - wykonuje proste rachunki 

jednostki długości: metr, 

centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

 - prawidłowo stosuje 

jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona; 

Pola figur 

- oblicza pola: kwadratu               

i prostokąta przedstawionych 

na rysunku (w tym na 

własnym rysunku 

pomocniczym) oraz 

sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2
, 

cm2, km2, mm2, dm2 , ar, 

hektar (bez zamiany 

jednostek w trakcie obliczeń); 

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

Liczby całkowite 

- podaje praktyczne przykłady 

stosowania liczb ujemnych; 

- interpretuje liczby całkowite 

Liczby całkowite 

- podaje praktyczne przykłady 

stosowania liczb ujemnych; 

- interpretuje liczby całkowite 

na osi liczbowej; 

- porównuje liczby całkowite;  

 - wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 

Graniastosłupy 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste               w sytuacjach 

praktycznych  i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                     

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór 

- rozpoznaje siatki 

graniastosłupów prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 
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ujemnych; 

- interpretuje liczby 

całkowite na osi liczbowej; 

- porównuje liczby całkowite;  

 - wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 

Graniastosłupy 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste               w sytuacjach 

praktycznych  i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                     

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór 

- rozpoznaje siatki 

graniastosłupów prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- oblicza objętość 

prostopadłościanu przy 

na liczbach całkowitych 

Graniastosłupy 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste               w sytuacjach 

praktycznych  i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                     

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór 

- rozpoznaje siatki 

graniastosłupów prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- oblicza objętość 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3 

Uczeń w miarę 

systematycznie odrabia prace 

na osi liczbowej; 

- porównuje liczby całkowite;  

 - wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 

Graniastosłupy 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste               w sytuacjach 

praktycznych  i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                     

i sześciany i uzasadnia swój 

wybór 

- rozpoznaje siatki 

graniastosłupów prostych; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- oblicza objętość 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

- oblicza objętość 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3 

Uczeń sporadycznie odrabia  

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy,  

wykazuje niewielką 

aktywność własną,  wymaga 

dużego wsparcia 

nauczyciela. 
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danych długościach 

krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3 

Uczeń wykazuje  dużą 

inicjatywę w zakresie 

samodzielnie 

wykonywanych zadań, 

zarówno w klasie jak               

i w domu. Jest aktywny  

 i zaangażowany w proces 

uczenia się, o czym świadczy 

ilość dobrych                 i 

bardzo dobrych ocen 

cząstkowych. 

domowe, prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, posiada i 

wykorzystuje zgodnie z 

przeznaczeniem przybory 

potrzebne do lekcji np. 

geometrii. Aktywnie pracuje 

na lekcji samodzielnie i w 

grupie przy niewielkim 

wsparciu nauczyciela. 

 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3 

Uczeń  w miarę 

systematycznie odrabia 

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, 

pracuje na lekcji 

samodzielnie i w                            

grupie,  wymagał wsparcia 

nauczyciela. 

 

System oceniania opracowany zgodnie z rozkładem materiału z matematyki dla klasy V SP przez Annę Kula 

 

Matematyka - Zasady oceniania dla klasy VI Szkoły Podstawowej  

 

Celujący  

 

Bardzo dobry 

 

Dobry 

 

Dostateczny 

 

Dopuszczający 

 

Niedostateczny 
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Wykracza poza 

program 

Samodzielnie  Z naprowadzeniem Z pomocą nauczyciela Brak samodzielności Nie potrafi 

Wykracza znacznie 

poza program klasy 

VI SP, wykonuje 

samodzielnie                           

i szybko wszelkie 

zadania, jest 

asystentem 

nauczyciela. Bierze 

udział w 

konkursach 

wewnątrzszkolnych                   

i zewnętrznych, 

zajmuje czołowe 

miejsca 

Liczby naturalne i ułamki 

- dodaje i odejmuje             w 

pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe w 

przypadkach takich jak np. 

230 + 80 lub 4600 – 1200, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby 

naturalnej i odejmuje od 

dowolnej liczby naturalnej; 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci  (w najprostszych 

przykładach)  

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia,           w tym 

przemienność  

 i łączność dodawania           i 

mnożenia; 

- porównuje różnicowo     i 

ilorazowo liczby naturalne; 

Liczby naturalne i ułamki 

- dodaje i odejmuje w 

pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe w 

przypadkach takich jak np. 

230 + 80 lub 4600 – 1200, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby naturalnej 

i odejmuje od dowolnej 

liczby naturalnej; 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci       (w 

najprostszych przykładach)  

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność  

 i łączność dodawania           i 

mnożenia; 

- porównuje różnicowo         i 

ilorazowo liczby naturalne; 

Liczby naturalne i ułamki 

- dodaje i odejmuje w 

pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe w 

przypadkach takich jak np. 

230 + 80 lub 4600 – 1200, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby 

naturalnej i odejmuje od 

dowolnej liczby naturalnej; 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci   (w najprostszych 

przykładach)  

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność  

 i łączność dodawania           i 

mnożenia; 

- porównuje różnicowo         i 

ilorazowo liczby naturalne; 

Liczby naturalne i ułamki 

- dodaje i odejmuje w 

pamięci liczby naturalne, 

liczby wielocyfrowe w 

przypadkach takich jak np. 

230 + 80 lub 4600 – 1200, 

liczbę jednocyfrową dodaje 

do dowolnej liczby 

naturalnej i odejmuje od 

dowolnej liczby naturalnej; 

- mnoży i dzieli liczbę 

naturalną przez liczbę 

naturalną jednocyfrową, 

dwucyfrową lub trzycyfrową 

w pamięci  (w najprostszych 

przykładach)  

- stosuje wygodne dla niego 

sposoby ułatwiające 

obliczenia, w tym 

przemienność  

 i łączność dodawania           i 

mnożenia; 

- porównuje różnicowo      i 

ilorazowo liczby naturalne; 

Uczeń nie opanował wiedzy 

i umiejętności na ocenę 

pozytywną. 

Uczeń nie odrabia zadań 

domowych, nie pracuje na 

lekcji i nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego. 
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- oblicza kwadraty              i 

sześciany liczb naturalnych; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,         

a iloraz liczb naturalnych 

jako ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki zwykłe 

do wspólnego mianownika; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej i odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony         w postaci 

ułamka zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki 

- oblicza kwadraty              i 

sześciany liczb naturalnych; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,         a 

iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki zwykłe do 

wspólnego mianownika; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej                       i 

odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe  o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

- oblicza kwadraty              i 

sześciany liczb naturalnych; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,           

a iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki zwykłe 

do wspólnego mianownika; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej i odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki 

- oblicza kwadraty              i 

sześciany liczb naturalnych; 

- stosuje reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań 

- opisuje część danej całości 

za pomocą ułamka; 

- przedstawia ułamek jako 

iloraz liczb naturalnych,         a 

iloraz liczb naturalnych jako 

ułamek; 

- skraca i rozszerza ułamki 

zwykłe; 

- sprowadza ułamki zwykłe 

do wspólnego mianownika; 

- przedstawia ułamki 

niewłaściwe w postaci liczby 

mieszanej i odwrotnie; 

- zaznacza ułamki zwykłe na 

osi liczbowej oraz odczytuje 

ułamki zwykłe zaznaczone na 

osi liczbowej; 

- zapisuje ułamek dziesiętny 

skończony w postaci ułamka 

zwykłego; 

- zamienia ułamki zwykłe o 

mianownikach będących 

dzielnikami liczb 10, 100, 

1000 itd. na ułamki 
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dziesiętne skończone 

dowolną metodą (przez 

rozszerzenie ułamków 

zwykłych, dzielenie licznika 

przez mianownik w pamięci, 

pisemnie lub za pomocą 

kalkulatora); 

- zapisuje ułamki zwykłe    w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego 

(z użyciem trzech kropek po 

ostatniej cyfrze), dzieląc 

licznik przez mianownik w 

pamięci lub za pomocą 

kalkulatora; 

- porównuje ułamki (zwykłe i 

dziesiętne). 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek; 

- rozpoznaje odcinki                

i proste prostopadłe             i 

równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

1000 itd. na ułamki dziesiętne 

skończone dowolną metodą 

(przez rozszerzenie ułamków 

zwykłych, dzielenie licznika 

przez mianownik w pamięci, 

pisemnie lub   za pomocą 

kalkulatora); 

- zapisuje ułamki zwykłe        

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego 

(z użyciem trzech kropek po 

ostatniej cyfrze), dzieląc 

licznik przez mianownik                       

w pamięci lub za pomocą 

kalkulatora; 

- porównuje ułamki (zwykłe i 

dziesiętne). 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek; 

- rozpoznaje odcinki                i 

proste prostopadłe             i 

równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

dziesiętne skończone 

dowolną metodą (przez 

rozszerzenie ułamków 

zwykłych, dzielenie licznika 

przez mianownik w pamięci, 

pisemnie lub za pomocą 

kalkulatora); 

- zapisuje ułamki zwykłe    w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego                  

(z użyciem trzech kropek po 

ostatniej cyfrze), dzieląc 

licznik przez mianownik w 

pamięci lub za pomocą 

kalkulatora; 

- porównuje ułamki (zwykłe i 

dziesiętne). 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek; 

- rozpoznaje odcinki                

i proste prostopadłe             i 

równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 

dziesiętne skończone 

dowolną metodą (przez 

rozszerzenie ułamków 

zwykłych, dzielenie licznika 

przez mianownik w pamięci, 

pisemnie lub za pomocą 

kalkulatora); 

- zapisuje ułamki zwykłe      w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego                 

(z użyciem trzech kropek po 

ostatniej cyfrze), dzieląc 

licznik przez mianownik w 

pamięci lub za pomocą 

kalkulatora; 

- porównuje ułamki (zwykłe i 

dziesiętne). 

Figury na płaszczyźnie 

- rozpoznaje i nazywa figury: 

punkt, prosta, półprosta, 

odcinek; 

- rozpoznaje odcinki                

i proste prostopadłe             i 

równoległe; 

-  rysuje pary odcinków 

prostopadłych i 
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równoległych; 

- wie, że aby znaleźć 

odległość punktu od prostej, 

należy znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- wskazuje w kątach ramiona 

i wierzchołek; 

- mierzy kąty mniejsze od 

180 stopni z dokładnością do 

1 stopnia; 

- rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta        z 

ich własności 

- rozpoznaje i nazywa 

trójkąty ostrokątne, 

prostokątne i rozwartokątne, 

równoboczne                            

i równoramienne; 

- stosuje twierdzenie               

o sumie kątów trójkąta;-  

równoległych; 

- wie, że aby znaleźć 

odległość punktu od prostej, 

należy znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- wskazuje w kątach ramiona i 

wierzchołek; 

- mierzy kąty mniejsze              

od 180 stopni z dokładnością 

do 1 stopnia; 

- rysuje kąt o mierze mniejszej 

niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry i 

rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta        z 

ich własności 

- rozpoznaje i nazywa trójkąty 

ostrokątne, prostokątne i 

rozwartokątne, równoboczne                            

i równoramienne; 

- stosuje twierdzenie               

o sumie kątów trójkąta;-  

rozpoznaje i nazywa kwadrat, 

równoległych; 

- wie, że aby znaleźć 

odległość punktu od prostej, 

należy znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- wskazuje w kątach ramiona 

i wierzchołek; 

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta        z 

ich własności 

- rozpoznaje i nazywa trójkąty 

ostrokątne, prostokątne i 

rozwartokątne, równoboczne                            

i równoramienne; 

- stosuje twierdzenie               

o sumie kątów trójkąta;-  

rozpoznaje i nazywa 

równoległych; 

- wie, że aby znaleźć 

odległość punktu od prostej, 

należy znaleźć długość 

odpowiedniego odcinka 

prostopadłego; 

- wskazuje w kątach ramiona 

i wierzchołek; 

- mierzy kąty mniejsze od 180 

stopni z dokładnością do 1 

stopnia; 

- rysuje kąt o mierze 

mniejszej niż 180 stopni; 

- rozpoznaje kąt prosty, ostry 

i rozwarty; 

- porównuje kąty; 

- rozpoznaje kąty 

wierzchołkowe i kąty 

przyległe oraz korzysta        z 

ich własności 

- rozpoznaje i nazywa trójkąty 

ostrokątne, prostokątne i 

rozwartokątne, równoboczne                            

i równoramienne; 

- stosuje twierdzenie               

o sumie kątów trójkąta;-  

rozpoznaje i nazywa 
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rozpoznaje i nazywa 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez; 

- zna najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, 

równoległoboku, trapezu; 

- wskazuje na rysunku,    a 

także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła              

i okręgu; 

- oblicza miary kątów, 

stosując przy tym poznane 

własności kątów i 

wielokątów; 

Liczby na co dzień 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                    i 

sekundach; 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez; 

- zna najważniejsze własności 

kwadratu, prostokąta, 

rombu, równoległoboku, 

trapezu; 

- wskazuje na rysunku,      a 

także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła              

i okręgu; 

- oblicza miary kątów, 

stosując przy tym poznane 

własności kątów i 

wielokątów; 

Liczby na co dzień 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                    i 

sekundach; 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez; 

- zna najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, 

równoległoboku, trapezu; 

- wskazuje na rysunku,                 

a także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła              

i okręgu; 

- oblicza miary kątów, 

stosując przy tym poznane 

własności kątów i 

wielokątów; 

Liczby na co dzień 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                    i 

sekundach; 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok, trapez; 

- zna najważniejsze 

własności kwadratu, 

prostokąta, rombu, 

równoległoboku, trapezu; 

- wskazuje na rysunku,       a 

także rysuje cięciwę, 

średnicę, promień koła              

i okręgu; 

- oblicza miary kątów, 

stosując przy tym poznane 

własności kątów i 

wielokątów; 

Liczby na co dzień 

- wykonuje proste obliczenia 

zegarowe na godzinach, 

minutach                    i 

sekundach; 

- wykonuje proste obliczenia 

kalendarzowe na dniach, 

tygodniach, miesiącach, 

latach; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 
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milimetr, kilometr; 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy: 

gram, kilogram, dekagram, 

tona 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka               w skali, gdy 

dana jest jego rzeczywista 

długość; 

- gromadzi i porządkuje 

dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione w 

tekstach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Prędkość, droga, czas 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- w sytuacji praktycznej 

oblicza: drogę przy danej 

prędkości i danym czasie, 

prędkość przy danej drodze i 

danym czasie, czas przy 

danej drodze              i danej 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista długość; 

- gromadzi i porządkuje dane; 

- odczytuje i interpretuje dane 

przedstawione w tekstach, 

tabelach, diagramach i na 

wykresach. 

Prędkość, droga, czas 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- w sytuacji praktycznej 

oblicza: drogę przy danej 

prędkości i danym czasie, 

prędkość przy danej drodze i 

danym czasie, czas przy danej 

drodze i danej prędkości; 

stosuje jednostki prędkości: 

km/h, m/s 

Pola wielokątów 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista długość; 

- gromadzi i porządkuje dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione w 

tekstach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Prędkość, droga, czas 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- w sytuacji praktycznej 

oblicza: drogę przy danej 

prędkości i danym czasie, 

prędkość przy danej drodze i 

danym czasie, czas przy danej 

drodze              i danej 

prędkości; stosuje jednostki 

prędkości: km/h, m/s 

Pola wielokątów 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki masy: gram, 

kilogram, dekagram, tona 

- oblicza rzeczywistą długość 

odcinka, gdy dana jest jego 

długość w skali, oraz długość 

odcinka w skali, gdy dana jest 

jego rzeczywista długość; 

- gromadzi i porządkuje dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione w 

tekstach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Prędkość, droga, czas 

- zamienia i prawidłowo 

stosuje jednostki długości: 

metr, centymetr, decymetr, 

milimetr, kilometr; 

- w sytuacji praktycznej 

oblicza: drogę przy danej 

prędkości i danym czasie, 

prędkość przy danej drodze i 

danym czasie, czas przy danej 

drodze              i danej 

prędkości; stosuje jednostki 

prędkości: km/h, m/s 

Pola wielokątów 
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prędkości; stosuje jednostki 

prędkości: km/h, m/s 

Pola wielokątów 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, 

trapezu, rombu, 

równoległoboku 

przedstawionych na rysunku 

(w tym na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz              

w sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar 

hektar (bez zmiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

Procenty 

- zapisuje ułamki zwykłe w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego dzieląc 

licznik przez mianownik        

- zaokrągla ułamki 

dziesiętne; 

- interpretuje 100% danej 

wielkości jako całość, 50% - 

jako połowę, 25% - jako 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, trapezu, 

rombu, równoległoboku 

przedstawionych na rysunku 

(w tym na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz                

w sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar 

hektar (bez zmiany jednostek 

w trakcie obliczeń); 

Procenty 

- zapisuje ułamki zwykłe w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego nieskończonego 

dzieląc licznik przez 

mianownik        - zaokrągla 

ułamki dziesiętne; 

- interpretuje 100% danej 

wielkości jako całość, 50% - 

jako połowę, 25% - jako 

jedną czwartą, 10% jako 

jedną dziesiątą, a 1% - jako 

jedną setną część danej 

wielkości liczbowej; 

- w przypadkach osadzonych 

w kontekście praktycznym 

oblicza procent danej 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, 

trapezu, rombu, 

równoległoboku 

przedstawionych na rysunku 

(w tym na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz                                  

w sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar 

hektar (bez zmiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

Procenty 

- zapisuje ułamki zwykłe w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego dzieląc 

licznik przez mianownik        - 

zaokrągla ułamki dziesiętne; 

- interpretuje 100% danej 

wielkości jako całość, 50% - 

jako połowę, 25% - jako 

jedną czwartą, 10% jako 

jedną dziesiątą, a 1% - jako 

jedną setną część danej 

wielkości liczbowej; 

- w przypadkach osadzonych 

- oblicza pola: kwadratu, 

prostokąta, trójkąta, 

trapezu, rombu, 

równoległoboku 

przedstawionych na rysunku 

(w tym na własnym rysunku 

pomocniczym) oraz                

w sytuacjach praktycznych; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2, ar 

hektar (bez zmiany 

jednostek w trakcie 

obliczeń); 

Procenty 

- zapisuje ułamki zwykłe w 

postaci rozwinięcia 

dziesiętnego 

nieskończonego dzieląc 

licznik przez mianownik        - 

zaokrągla ułamki dziesiętne; 

- interpretuje 100% danej 

wielkości jako całość, 50% - 

jako połowę, 25% - jako 

jedną czwartą, 10% jako 

jedną dziesiątą, a 1% - jako 

jedną setną część danej 

wielkości liczbowej; 

- w przypadkach osadzonych 
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jedną czwartą, 10% jako 

jedną dziesiątą,           a 1% - 

jako jedną setną część danej 

wielkości liczbowej; 

- w przypadkach osadzonych 

w kontekście praktycznym 

oblicza procent danej 

wielkości             w stopniu 

trudności typu 50%, 10%, 

20%; 

- gromadzi i porządkuje 

dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione                 

w testach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Liczby dodatnie i liczby 

ujemne 

- podaje praktyczne 

przykłady stosowania liczb 

ujemnych; 

- interpretuje liczby 

całkowite na osi liczbowej; 

- oblicza wartość 

bezwzględną; 

wielkości             w stopniu 

trudności typu 50%, 10%, 

20%; 

- gromadzi i porządkuje dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione w 

testach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Liczby dodatnie i liczby 

ujemne 

- podaje praktyczne 

przykłady stosowania liczb 

ujemnych; 

- interpretuje liczby całkowite 

na osi liczbowej; 

- oblicza wartość 

bezwzględną; 

- porównuje liczby całkowite; 

- wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 

Wyrażenia algebraiczne                   

i równania 

- oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych, 

w kontekście praktycznym 

oblicza procent danej 

wielkości             w stopniu 

trudności typu 50%, 10%, 

20%; 

- gromadzi i porządkuje 

dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione w 

testach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Liczby dodatnie i liczby 

ujemne 

- podaje praktyczne 

przykłady stosowania liczb 

ujemnych; 

- interpretuje liczby 

całkowite na osi liczbowej; 

- oblicza wartość 

bezwzględną; 

- porównuje liczby 

całkowite; 

- wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 

w kontekście praktycznym 

oblicza procent danej 

wielkości             w stopniu 

trudności typu 50%, 10%, 

20%; 

- gromadzi i porządkuje 

dane; 

- odczytuje i interpretuje 

dane przedstawione w 

testach, tabelach, 

diagramach i na wykresach. 

Liczby dodatnie i liczby 

ujemne 

- podaje praktyczne 

przykłady stosowania liczb 

ujemnych; 

- interpretuje liczby 

całkowite na osi liczbowej; 

- oblicza wartość 

bezwzględną; 

- porównuje liczby 

całkowite;              

- wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 
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- porównuje liczby 

całkowite; 

- wykonuje proste rachunki 

na liczbach całkowitych 

Wyrażenia algebraiczne  i 

równania 

- oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych, 

stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- stosuje oznaczenia 

literowe nieznanych 

wielkości liczbowych               

i zapisuje proste wyrażenia 

algebraiczne na podstawie 

informacji osadzonych w 

kontekście praktycznym; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia                   

z jedną niewiadomą 

występującą po jednej 

stronie równania 

- rozwiązuje zadania 

tekstowe 

Figury przestrzenne 

stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- stosuje oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości 

liczbowych                 i zapisuje 

proste wyrażenia 

algebraiczne na podstawie 

informacji osadzonych w 

kontekście praktycznym; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania  

- rozwiązuje zadania tekstowe 

Figury przestrzenne 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste, ostrosłupy, stożki i 

kule                   w sytuacjach 

praktycznych i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                    

i sześcian i uzasadnia swój 

Wyrażenia algebraiczne     i 

równania 

- oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych, 

stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- stosuje oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości 

liczbowych i zapisuje proste 

wyrażenia algebraiczne na 

podstawie informacji 

osadzonych w kontekście 

praktycznym; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania - 

rozwiązuje zadania tekstowe 

Figury przestrzenne 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste, ostrosłupy, stożki i 

kule                   w sytuacjach 

praktycznych i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

Wyrażenia algebraiczne    i 

równania 

- oblicza wartości prostych 

wyrażeń arytmetycznych, 

stosując reguły dotyczące 

kolejności wykonywania 

działań; 

- stosuje oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości 

liczbowych i zapisuje proste 

wyrażenia algebraiczne na 

podstawie informacji 

osadzonych w kontekście 

praktycznym; 

- rozwiązuje równania 

pierwszego stopnia z jedną 

niewiadomą występującą po 

jednej stronie równania - 

rozwiązuje zadania tekstowe 

Figury przestrzenne 

- rozpoznaje graniastosłupy 

proste, ostrosłupy, stożki i 

kule                   w sytuacjach 

praktycznych i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 
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- rozpoznaje graniastosłupy 

proste, ostrosłupy, stożki i 

kule                   w sytuacjach 

praktycznych i wskazuje te 

bryły wśród innych modeli 

brył; 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                    

i sześcian i uzasadnia swój 

wybór; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2  

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach 

krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3; 

Uczeń wykazuje  dużą 

inicjatywę w zakresie 

samodzielnie 

wykonywanych zadań, 

zarówno w klasie jak               

wybór; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2  

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3; 

Uczeń w miarę 

systematycznie odrabia prace 

domowe, prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, posiada i 

wykorzystuje zgodnie z 

przeznaczeniem przybory 

potrzebne do lekcji np. 

geometrii. Aktywnie pracuje 

na lekcji samodzielnie i w 

grupie przy niewielkim 

wsparciu nauczyciela. 

 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                    

i sześcian i uzasadnia swój 

wybór; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2  

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3; 

Uczeń  w miarę 

systematycznie odrabia 

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, 

pracuje na lekcji 

samodzielnie i w                            

grupie,  wymagał wsparcia 

nauczyciela. 

 

- wskazuje wśród 

graniastosłupów 

prostopadłościany                    

i sześcian i uzasadnia swój 

wybór; 

- rysuje siatki 

prostopadłościanów; 

- stosuje jednostki pola: m2, 

cm2, km2, mm2, dm2  

- oblicza pole powierzchni 

prostopadłościanu przy 

danych długościach krawędzi; 

- stosuje jednostki objętości i 

pojemności: litr, mililitr, dm3, 

m3, cm3, mm3; 

Uczeń sporadycznie odrabia  

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy,  

wykazuje niewielką 

aktywność własną,  wymaga 

dużego wsparcia 

nauczyciela. 
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i w domu. Jest aktywny  

 i zaangażowany w proces 

uczenia się, o czym świadczy 

ilość dobrych                 i 

bardzo dobrych ocen 

cząstkowych. 

System oceniania opracowany zgodnie z rozkładem materiału z matematyki dla klasy VI SP przez Annę Kula.  

 

 

 

 

 

 

Matematyka - Zasady oceniania dla klasy I Gimnazjum 

 

Celujący  

 

Wykracza poza 

program 

Bardzo dobry 

 

Samodzielnie  

Dobry 

 

Z naprowadzeniem 

Dostateczny 

 

Z pomocą nauczyciela 

Dopuszczający 

 

Brak samodzielności 

Niedostateczny 

 

Nie potrafi 
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Wykracza znacznie 

poza program klasy 

I Gimnazjum, 

wykonuje 

samodzielnie                           

i szybko wszelkie 

zadania, jest 

asystentem 

nauczyciela. Bierze 

udział w 

konkursach 

wewnątrzszkolnych                   

i zewnętrznych, 

zajmuje czołowe 

miejsca 

Liczby i działania 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne 

zapisane w postaci ułamków 

zwykłych lub rozwinięć 

dziesiętnych skończonych 

zgodnie z własną strategią 

obliczeń (także  z 

wykorzystaniem 

kalkulatora); 

- zamienia ułamki zwykłe na 

ułamki dziesiętne (także 

okresowe), zamienia ułamki 

dziesiętne skończone na 

ułamki zwykłe; 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających ułamki zwykłe 

i dziesiętne; 

- szacuje wartości wyrażeń 

Liczby i działania 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne 

zapisane w postaci ułamków 

zwykłych lub rozwinięć 

dziesiętnych skończonych 

zgodnie z własną strategią 

obliczeń (także  z 

wykorzystaniem kalkulatora); 

- zamienia ułamki zwykłe na 

ułamki dziesiętne (także 

okresowe), zamienia ułamki 

dziesiętne skończone na 

ułamki zwykłe; 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających ułamki zwykłe i 

dziesiętne; 

- szacuje wartości wyrażeń 

Liczby i działania 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne 

zapisane w postaci ułamków 

zwykłych lub rozwinięć 

dziesiętnych skończonych 

zgodnie z własną strategią 

obliczeń (także  z 

wykorzystaniem kalkulatora); 

- zamienia ułamki zwykłe na 

ułamki dziesiętne (także 

okresowe), zamienia ułamki 

dziesiętne skończone na 

ułamki zwykłe; 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających ułamki zwykłe i 

dziesiętne; 

- szacuje wartości wyrażeń 

Liczby i działania 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne 

zapisane w postaci ułamków 

zwykłych lub rozwinięć 

dziesiętnych skończonych 

zgodnie z własną strategią 

obliczeń (także  z 

wykorzystaniem kalkulatora); 

- zamienia ułamki zwykłe na 

ułamki dziesiętne (także 

okresowe), zamienia ułamki 

dziesiętne skończone na 

ułamki zwykłe; 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających ułamki zwykłe i 

dziesiętne; 

- szacuje wartości wyrażeń 

Uczeń nie opanował wiedzy 

i umiejętności na ocenę 

pozytywną. 

Uczeń nie odrabia zadań 

domowych, nie pracuje na 

lekcji i nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego. 
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arytmetycznych; 

- stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych do 

rozwiązywania problemów w 

kontekście praktycznym, w 

tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- interpretuje liczby 

wymierne na osi liczbowej. 

Oblicza odległość między 

dwiema liczbami na osi 

liczbowej; 

- wskazuje na osi liczbowej 

zbiór liczb spełniających 

warunek typu: x≥ 3, x<5. 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne; 

-oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

Procenty 

arytmetycznych; 

- stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych do 

rozwiązywania problemów w 

kontekście praktycznym, w 

tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, gęstości 

itp.). 

- interpretuje liczby wymierne 

na osi liczbowej. Oblicza 

odległość między dwiema 

liczbami na osi liczbowej; 

- wskazuje na osi liczbowej 

zbiór liczb spełniających 

warunek typu: x≥ 3, x<5. 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne; 

-oblicza wartości 

nieskomplikowanych wyrażeń 

arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

Procenty 

- przedstawia część pewnej 

arytmetycznych; 

- stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych do 

rozwiązywania problemów w 

kontekście praktycznym, w 

tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- interpretuje liczby 

wymierne na osi liczbowej. 

Oblicza odległość między 

dwiema liczbami na osi 

liczbowej; 

- wskazuje na osi liczbowej 

zbiór liczb spełniających 

warunek typu: x≥ 3, x<5. 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne; 

-oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

Procenty 

arytmetycznych; 

- stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych do 

rozwiązywania problemów w 

kontekście praktycznym, w 

tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- interpretuje liczby 

wymierne na osi liczbowej. 

Oblicza odległość między 

dwiema liczbami na osi 

liczbowej; 

- wskazuje na osi liczbowej 

zbiór liczb spełniających 

warunek typu: x≥ 3, x<5. 

- dodaje, odejmuje, mnoży i 

dzieli liczby wymierne; 

-oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne. 

Procenty 
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- przedstawia część pewnej 

wielkości jako procent lub 

promil                tej wielkości i 

odwrotnie 

- oblicza procent danej 

liczby; 

- oblicza liczbę na podstawie 

danego jej procentu; 

- stosuje obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania problemów          

w kontekście praktycznym 

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów 

Figury geometryczne 

- korzysta ze związków 

między kątami utworzonymi 

przez prostą przecinającą 

dwie proste równoległe; 

- rozpoznaje kąty środkowe. 

- korzysta z własności kątów i 

wielkości jako procent lub 

promil tej wielkości i 

odwrotnie 

- oblicza procent danej liczby; 

- oblicza liczbę na podstawie 

danego jej procentu; 

- stosuje obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania problemów          

w kontekście praktycznym 

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów słupkowych 

i kołowych, wykresów 

Figury geometryczne 

- korzysta ze związków między 

kątami utworzonymi przez 

prostą przecinającą dwie 

proste równoległe; 

- rozpoznaje kąty środkowe. 

- korzysta z własności kątów i 

przekątnych w prostokątach, 

równoległobokach, rombach i 

- przedstawia część pewnej 

wielkości jako procent lub 

promil tej wielkości i 

odwrotnie 

- oblicza procent danej liczby; 

- oblicza liczbę na podstawie 

danego jej procentu; 

- stosuje obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania problemów          

w kontekście praktycznym 

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów 

Figury geometryczne 

- korzysta ze związków 

między kątami utworzonymi 

przez prostą przecinającą 

dwie proste równoległe; 

- rozpoznaje kąty środkowe. 

- korzysta z własności kątów i 

przekątnych w prostokątach, 

- przedstawia część pewnej 

wielkości jako procent lub 

promil tej wielkości i 

odwrotnie 

- oblicza procent danej liczby; 

- oblicza liczbę na podstawie 

danego jej procentu; 

- stosuje obliczenia 

procentowe do 

rozwiązywania problemów          

w kontekście praktycznym 

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów 

Figury geometryczne 

- korzysta ze związków 

między kątami utworzonymi 

przez prostą przecinającą 

dwie proste równoległe; 

- rozpoznaje kąty środkowe. 

- korzysta z własności kątów i 

przekątnych w prostokątach, 
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przekątnych w prostokątach, 

równoległobokach, rombach 

i w trapezach 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

- zamienia jednostki pola 

- rozpoznaje wielokąty 

przystające; 

- stosuje cechy przystawania 

trójkątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki 

między różnymi 

wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych; 

- redukuje wyrazy podobne 

w sumie algebraicznej 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne 

- mnoży jednomiany, mnoży 

w trapezach 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

- zamienia jednostki pola 

- rozpoznaje wielokąty 

przystające; 

- stosuje cechy przystawania 

trójkątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki między 

różnymi wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych; 

- redukuje wyrazy podobne w 

sumie algebraicznej 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne 

- mnoży jednomiany, mnoży 

sumę algebraiczną przez 

jednomian oraz, w 

nietrudnych przykładach, 

równoległobokach, rombach i 

w trapezach 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

- zamienia jednostki pola 

- rozpoznaje wielokąty 

przystające; 

- stosuje cechy przystawania 

trójkątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki 

między różnymi wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych; 

- redukuje wyrazy podobne w 

sumie algebraicznej 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne 

- mnoży jednomiany, mnoży 

sumę algebraiczną przez 

jednomian oraz, w 

równoległobokach, rombach i 

w trapezach 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

- zamienia jednostki pola 

- rozpoznaje wielokąty 

przystające; 

- stosuje cechy przystawania 

trójkątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki 

między różnymi wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych; 

- redukuje wyrazy podobne w 

sumie algebraicznej 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne 

- mnoży jednomiany, mnoży 

sumę algebraiczną przez 

jednomian oraz, w 
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sumę algebraiczną przez 

jednomian oraz, w 

nietrudnych przykładach, 

mnoży sumy algebraiczne 

Równania 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą; 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą 

- za pomocą równań opisuje i 

rozwiązuje zadania osadzone                   

w kontekście praktycznym. 

Proporcjonalność 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą, w tym 

związki między wielkościami 

wprost proporcjonalnymi                     

mnoży sumy algebraiczne 

Równania 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą; 

- rozwiązuje równania stopnia 

pierwszego 

- rozwiązuje równania stopnia 

pierwszego z jedną 

niewiadomą 

- za pomocą równań opisuje i 

rozwiązuje zadania osadzone                   

w kontekście praktycznym. 

Proporcjonalność 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą, w tym 

związki między wielkościami 

wprost proporcjonalnymi                     

i odwrotnie 

proporcjonalnymi; 

- rozwiązuje równania stopnia 

nietrudnych przykładach, 

mnoży sumy algebraiczne 

Równania 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą; 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą 

- za pomocą równań opisuje i 

rozwiązuje zadania osadzone                   

w kontekście praktycznym. 

Proporcjonalność 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą, w tym 

związki między wielkościami 

wprost proporcjonalnymi                     

i odwrotnie 

proporcjonalnymi; 

nietrudnych przykładach, 

mnoży sumy algebraiczne 

Równania 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą; 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą 

- za pomocą równań opisuje i 

rozwiązuje zadania osadzone                   

w kontekście praktycznym. 

Proporcjonalność 

- zapisuje związki między 

wielkościami za pomocą 

równania pierwszego stopnia 

z jedną niewiadomą, w tym 

związki między wielkościami 

wprost proporcjonalnymi                     

i odwrotnie 

proporcjonalnymi; 
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i odwrotnie 

proporcjonalnymi; 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą 

Symetrie 

- rozpoznaje pary figur 

symetrycznych względem 

prostej. 

- rozpoznaje figury, które 

mają oś symetrii; wskazuje 

oś symetrii figury 

- rozpoznaje dwusieczną 

kąta; 

- konstruuje dwusieczną 

kąta; 

- konstruuje kąty o miarach 

60º, 30º, 45º. 

Uczeń wykazuje  dużą 

inicjatywę w zakresie 

samodzielnie 

wykonywanych zadań, 

zarówno w klasie jak               

pierwszego z jedną 

niewiadomą 

Symetrie 

- rozpoznaje pary figur 

symetrycznych względem 

prostej. 

- rozpoznaje figury, które 

mają oś symetrii; wskazuje oś 

symetrii figury 

- rozpoznaje dwusieczną kąta; 

- konstruuje dwusieczną kąta; 

- konstruuje kąty o miarach 

60º, 30º, 45º. 

Uczeń w miarę 

systematycznie odrabia prace 

domowe, prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, posiada i 

wykorzystuje zgodnie z 

przeznaczeniem przybory 

potrzebne do lekcji np. 

geometrii. Aktywnie pracuje 

na lekcji samodzielnie i w 

grupie przy niewielkim 

wsparciu nauczyciela. 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą 

Symetrie 

- rozpoznaje pary figur 

symetrycznych względem 

prostej. 

- rozpoznaje figury, które 

mają oś symetrii; wskazuje 

oś symetrii figury 

- rozpoznaje dwusieczną 

kąta; 

- konstruuje dwusieczną kąta; 

- konstruuje kąty o miarach 

60º, 30º, 45º. 

Uczeń  w miarę 

systematycznie odrabia 

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, 

pracuje na lekcji 

samodzielnie i w                            

grupie,  wymagał wsparcia 

nauczyciela 

- rozwiązuje równania 

stopnia pierwszego z jedną 

niewiadomą 

Symetrie 

- rozpoznaje pary figur 

symetrycznych względem 

prostej. 

- rozpoznaje figury, które 

mają oś symetrii; wskazuje 

oś symetrii figury 

- rozpoznaje dwusieczną 

kąta; 

- konstruuje kąty o miarach 

60º, 30º, 45º. 

Uczeń sporadycznie odrabia  

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy,  

wykazuje niewielką 

aktywność własną,  wymaga 

dużego wsparcia 

nauczyciela. 
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i w domu. Jest aktywny  

 i zaangażowany w proces 

uczenia się, o czym świadczy 

ilość dobrych                 i 

bardzo dobrych ocen 

cząstkowych. 

 

System oceniania opracowany zgodnie z rozkładem materiału z matematyki dla klasy I Gimnazjum przez Annę Kula.  

 

 

 

 

 

 

Matematyka - Zasady oceniania dla klasy II Gimnazjum 

 

Celujący  

 

Wykracza poza 

program 

Bardzo dobry 

 

Samodzielnie  

Dobry 

 

Z naprowadzeniem 

Dostateczny 

 

Z pomocą nauczyciela 

Dopuszczający 

 

Brak samodzielności 

Niedostateczny 

 

Nie potrafi 
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Wykracza znacznie 

poza program klasy 

II Gimnazjum, 

wykonuje 

samodzielnie                           

i szybko wszelkie 

zadania, jest 

asystentem 

nauczyciela. Bierze 

udział w 

konkursach 

wewnątrzszkolnych                   

i zewnętrznych, 

zajmuje czołowe 

miejsca 

Potęgi  

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne 

- oblicza potęgi liczb 

wymiernych o                            

wykładnikach naturalnych 

- porównuje potęgi o 

różnych wykładnikach 

naturalnych                             

i takich samych podstawach 

oraz porównuje potęgi                 

o takich samych 

wykładnikach naturalnych i 

różnych dodatnich 

podstawach; 

- zapisuje w postaci jednej 

potęgi: iloczyny i ilorazy 

potęg o takich samych 

podstawach; 

- zamienia potęgi                 o 

wykładnikach całkowitych 

ujemnych na odpowiednie 

potęgi              o 

  Potęgi  

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne 

- oblicza potęgi liczb 

wymiernych o                            

wykładnikach naturalnych 

- porównuje potęgi o różnych 

wykładnikach naturalnych                             

i takich samych podstawach 

oraz porównuje potęgi                 

o takich samych 

wykładnikach naturalnych i 

różnych dodatnich 

podstawach; 

- zapisuje w postaci jednej 

potęgi: iloczyny i ilorazy 

potęg o takich samych 

podstawach; 

- zamienia potęgi                 o 

wykładnikach całkowitych 

ujemnych na odpowiednie 

potęgi              o wykładnikach 

naturalnych; 

Potęgi  

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne 

- oblicza potęgi liczb 

wymiernych o                            

wykładnikach naturalnych 

- porównuje potęgi o 

różnych wykładnikach 

naturalnych                             i 

takich samych podstawach 

oraz porównuje potęgi                 

o takich samych 

wykładnikach naturalnych i 

różnych dodatnich 

podstawach; 

- zapisuje w postaci jednej 

potęgi: iloczyny i ilorazy 

potęg o takich samych 

podstawach; 

- zamienia potęgi                 o 

wykładnikach całkowitych 

ujemnych na odpowiednie 

potęgi              o 

Potęgi  

- oblicza wartości 

nieskomplikowanych 

wyrażeń arytmetycznych 

zawierających liczby 

wymierne 

- oblicza potęgi liczb 

wymiernych o                            

wykładnikach naturalnych 

- porównuje potęgi o 

różnych wykładnikach 

naturalnych                             i 

takich samych podstawach 

oraz porównuje potęgi                 

o takich samych 

wykładnikach naturalnych i 

różnych dodatnich 

podstawach; 

- zapisuje w postaci jednej 

potęgi: iloczyny i ilorazy 

potęg o takich samych 

podstawach; 

- zamienia potęgi                 o 

wykładnikach całkowitych 

ujemnych na odpowiednie 

potęgi              o 

 Uczeń nie opanował wiedzy 

i umiejętności na ocenę 

pozytywną. 

Uczeń nie odrabia zadań 

domowych, nie pracuje na 

lekcji i nie prowadzi zeszytu 

przedmiotowego.                 
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wykładnikach naturalnych; 

-  stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych  do 

rozwiązywania problemów  

w kontekście praktycznym,  

w tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej, tzn. w postaci 

a·10k, gdzie 1 ≤ α < 10 oraz k 

jest liczbą całkowitą. 

Pierwiastki 

- oblicza wartości 

pierwiastków drugiego     i 

trzeciego stopnia              z 

liczb, które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami 

liczb wymiernych; 

- wyłącza czynnik przed znak 

pierwiastka oraz włącza 

czynnik pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki 

drugiego stopnia; 

-  mnoży i dzieli pierwiastki 

-  stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych  do 

rozwiązywania problemów  w 

kontekście praktycznym,  w 

tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej, tzn. w postaci 

a·10k, gdzie 1 ≤ α < 10 oraz k 

jest liczbą całkowitą. 

Pierwiastki 

- oblicza wartości 

pierwiastków drugiego     i 

trzeciego stopnia              z 

liczb, które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami 

liczb wymiernych; 

- wyłącza czynnik przed znak 

pierwiastka oraz włącza 

czynnik pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki 

drugiego stopnia; 

-  mnoży i dzieli pierwiastki 

trzeciego stopnia 

wykładnikach naturalnych; 

-  stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych  do 

rozwiązywania problemów  

w kontekście praktycznym,  

w tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej, tzn. w postaci 

a·10k, gdzie 1 ≤ α < 10 oraz k 

jest liczbą całkowitą. 

Pierwiastki 

- oblicza wartości 

pierwiastków drugiego     i 

trzeciego stopnia              z 

liczb, które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami 

liczb wymiernych; 

- wyłącza czynnik przed znak 

pierwiastka oraz włącza 

czynnik pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki 

drugiego stopnia; 

-  mnoży i dzieli pierwiastki 

wykładnikach naturalnych; 

-  stosuje obliczenia na 

liczbach wymiernych  do 

rozwiązywania problemów  

w kontekście praktycznym,  

w tym do zamiany jednostek 

(jednostek prędkości, 

gęstości itp.). 

- zapisuje liczby w notacji 

wykładniczej, tzn. w postaci 

a·10k, gdzie 1 ≤ α < 10 oraz k 

jest liczbą całkowitą. 

Pierwiastki 

- oblicza wartości 

pierwiastków drugiego     i 

trzeciego stopnia              z 

liczb, które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami 

liczb wymiernych; 

- wyłącza czynnik przed znak 

pierwiastka oraz włącza 

czynnik pod znak 

pierwiastka; 

- mnoży i dzieli pierwiastki 

drugiego stopnia; 

-  mnoży i dzieli pierwiastki 
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trzeciego stopnia 

Długość okręgu. Pole koła 

- oblicza długość okręgu   i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą 

wyrażeń algebraicznych 

związki między różnymi 

wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych 

-  redukuje wyrazy podobne 

w sumie algebraicznej; 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne; 

- mnoży jednomiany; 

Równania  

- zapisuje związki między 

nieznanymi wielkościami za 

Długość okręgu. Pole koła 

- oblicza długość okręgu   i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki 

między różnymi 

wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych 

-  redukuje wyrazy podobne 

w sumie algebraicznej; 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne; 

- mnoży jednomiany; 

Równania  

- zapisuje związki między 

nieznanymi wielkościami za 

pomocą układu dwóch 

równań pierwszego stopnia z 

trzeciego stopnia 

Długość okręgu. Pole koła 

- oblicza długość okręgu   i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki 

między różnymi 

wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych 

-  redukuje wyrazy podobne 

w sumie algebraicznej; 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne; 

- mnoży jednomiany; 

Równania  

- zapisuje związki między 

nieznanymi wielkościami za 

trzeciego stopnia 

Długość okręgu. Pole koła 

- oblicza długość okręgu   i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów 

Wyrażenia algebraiczne 

- opisuje za pomocą wyrażeń 

algebraicznych związki 

między różnymi 

wielkościami; 

- oblicza wartości liczbowe 

wyrażeń algebraicznych 

-  redukuje wyrazy podobne 

w sumie algebraicznej; 

- dodaje i odejmuje sumy 

algebraiczne; 

- mnoży jednomiany; 

Równania  

- zapisuje związki między 

nieznanymi wielkościami za 
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pomocą układu dwóch 

równań pierwszego stopnia 

z dwiema niewiadomymi; 

- sprawdza, czy dana para 

liczb spełnia układ dwóch 

równań stopnia pierwszego 

z dwiema niewiadomymi; 

- rozwiązuje układy równań 

stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 

- za pomocą równań lub 

układów równań opisuje        

i rozwiązuje zadania 

osadzone w kontekście 

praktycznym 

Trójkąty prostokątne  

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- korzysta z własności kątów 

i przekątnych        w 

prostokątach, 

równoległobokach, 

rombach i w trapezach; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

dwiema niewiadomymi; 

- sprawdza, czy dana para 

liczb spełnia układ dwóch 

równań stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 

- rozwiązuje układy równań 

stopnia pierwszego z dwiema 

niewiadomymi; 

- za pomocą równań lub 

układów równań opisuje        i 

rozwiązuje zadania osadzone 

w kontekście praktycznym 

Trójkąty prostokątne  

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- korzysta z własności kątów i 

przekątnych        w 

prostokątach, 

równoległobokach, rombach 

i w trapezach; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

pomocą układu dwóch 

równań pierwszego stopnia z 

dwiema niewiadomymi; 

- sprawdza, czy dana para 

liczb spełnia układ dwóch 

równań stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 

- rozwiązuje układy równań 

stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 

- za pomocą równań lub 

układów równań opisuje        

i rozwiązuje zadania 

osadzone w kontekście 

praktycznym 

Trójkąty prostokątne  

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- korzysta z własności kątów 

i przekątnych        w 

prostokątach, 

równoległobokach, rombach 

i w trapezach; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

pomocą układu dwóch 

równań pierwszego stopnia z 

dwiema niewiadomymi; 

- sprawdza, czy dana para 

liczb spełnia układ dwóch 

równań stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 

- rozwiązuje układy równań 

stopnia pierwszego z 

dwiema niewiadomymi; 

- za pomocą równań lub 

układów równań opisuje        

i rozwiązuje zadania 

osadzone w kontekście 

praktycznym 

Trójkąty prostokątne  

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- korzysta z własności kątów 

i przekątnych        w 

prostokątach, 

równoległobokach, rombach 

i w trapezach; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 
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foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Wielokąty i okręgi 

- rozpoznaje wzajemne 

położenie prostej i okręgu, 

rozpoznaje styczną do 

okręgu; 

- korzysta z faktu, że styczna 

do okręgu jest prostopadła 

do promienia 

poprowadzonego do punktu 

styczności; 

- oblicza długość okręgu i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Graniastosłupy                         

Wielokąty i okręgi 

- rozpoznaje wzajemne 

położenie prostej i okręgu, 

rozpoznaje styczną do 

okręgu; 

- korzysta z faktu, że styczna 

do okręgu jest prostopadła 

do promienia 

poprowadzonego do punktu 

styczności; 

- oblicza długość okręgu i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Graniastosłupy                         

i ostrosłupy 

-  rozpoznaje graniastosłupy; 

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Wielokąty i okręgi 

- rozpoznaje wzajemne 

położenie prostej i okręgu, 

rozpoznaje styczną do 

okręgu; 

- korzysta z faktu, że styczna 

do okręgu jest prostopadła 

do promienia 

poprowadzonego do punktu 

styczności; 

- oblicza długość okręgu i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Graniastosłupy                         

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Wielokąty i okręgi 

- rozpoznaje wzajemne 

położenie prostej i okręgu, 

rozpoznaje styczną do 

okręgu; 

- korzysta z faktu, że styczna 

do okręgu jest prostopadła 

do promienia 

poprowadzonego do punktu 

styczności; 

- oblicza długość okręgu i 

łuku okręgu; 

- oblicza pole koła, 

pierścienia kołowego, 

wycinka kołowego; 

- stosuje twierdzenie 

Pitagorasa; 

- oblicza pola i obwody 

trójkątów i czworokątów; 

- rozpoznaje wielokąty 

foremne i korzysta z ich 

podstawowych własności. 

Graniastosłupy                         
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i ostrosłupy 

-  rozpoznaje 

graniastosłupy; 

- oblicza pole powierzchni i 

objętość graniastosłupa 

prostego (także  w 

zadaniach osadzonych w 

kontekście praktycznym); 

- zamienia jednostki 

objętości  

Statystyka  

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów; 

- wyszukuje, selekcjonuje i 

porządkuje informacje                   

z dostępnych źródeł; 

- przedstawia dane               

w tabeli, za pomocą 

diagramu słupkowego             

lub kołowego; 

- wyznacza średnią 

arytmetyczną i medianę 

- oblicza pole powierzchni i 

objętość graniastosłupa 

prostego (także  w zadaniach 

osadzonych w kontekście 

praktycznym); 

- zamienia jednostki 

objętości  

Statystyka  

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów; 

- wyszukuje, selekcjonuje i 

porządkuje informacje                   

z dostępnych źródeł; 

- przedstawia dane               w 

tabeli, za pomocą diagramu 

słupkowego             lub 

kołowego; 

- wyznacza średnią 

arytmetyczną i medianę 

zestawu danych; 

- analizuje proste 

doświadczenia losowe (np. 

i ostrosłupy 

-  rozpoznaje graniastosłupy; 

- oblicza pole powierzchni i 

objętość graniastosłupa 

prostego (także  w zadaniach 

osadzonych w kontekście 

praktycznym); 

- zamienia jednostki 

objętości  

Statystyka  

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów; 

- wyszukuje, selekcjonuje i 

porządkuje informacje                   

z dostępnych źródeł; 

- przedstawia dane               w 

tabeli, za pomocą diagramu 

słupkowego             lub 

kołowego; 

- wyznacza średnią 

arytmetyczną i medianę 

i ostrosłupy 

-  rozpoznaje graniastosłupy; 

- oblicza pole powierzchni i 

objętość graniastosłupa 

prostego (także  w zadaniach 

osadzonych w kontekście 

praktycznym); 

- zamienia jednostki 

objętości  

Statystyka  

- interpretuje dane 

przedstawione za pomocą 

tabel, diagramów 

słupkowych i kołowych, 

wykresów; 

- wyszukuje, selekcjonuje i 

porządkuje informacje                   

z dostępnych źródeł; 

- przedstawia dane               w 

tabeli, za pomocą diagramu 

słupkowego             lub 

kołowego; 

- wyznacza średnią 

arytmetyczną i medianę 
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zestawu danych; 

- analizuje proste 

doświadczenia losowe (np. 

rzut kostką, rzut monetą, 

wyciąganie losu) i określa 

prawdopodobieństwa 

najprostszych zdarzeń         

w tych doświadczeniach 

(prawdopodobieństwo 

wypadnięcia orła w rzucie 

monetą, dwójki lub szóstki 

w rzucie kostką, itp.). 

Uczeń wykazuje  dużą 

inicjatywę w zakresie 

samodzielnie 

wykonywanych zadań, 

zarówno w klasie jak               

i w domu. Jest aktywny  

 i zaangażowany w proces 

uczenia się, o czym świadczy 

ilość dobrych                 i 

bardzo dobrych ocen 

cząstkowych. 

rzut kostką, rzut monetą, 

wyciąganie losu) i określa 

prawdopodobieństwa 

najprostszych zdarzeń         w 

tych doświadczeniach 

(prawdopodobieństwo 

wypadnięcia orła w rzucie 

monetą, dwójki lub szóstki w 

rzucie kostką, itp.). 

Uczeń w miarę 

systematycznie odrabia prace 

domowe, prowadzi zeszyt 

przedmiotowy, posiada i 

wykorzystuje zgodnie z 

przeznaczeniem przybory 

potrzebne do lekcji np. 

geometrii. Aktywnie pracuje 

na lekcji samodzielnie i w 

grupie przy niewielkim 

wsparciu nauczyciela. 

 

zestawu danych; 

- analizuje proste 

doświadczenia losowe (np. 

rzut kostką, rzut monetą, 

wyciąganie losu) i określa 

prawdopodobieństwa 

najprostszych zdarzeń         w 

tych doświadczeniach 

(prawdopodobieństwo 

wypadnięcia orła w rzucie 

monetą, dwójki lub szóstki w 

rzucie kostką, itp.). 

Uczeń  w miarę 

systematycznie odrabia 

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy, 

pracuje na lekcji 

samodzielnie i w                            

grupie,  wymagał wsparcia 

nauczyciela. 

 

zestawu danych; 

- analizuje proste 

doświadczenia losowe (np. 

rzut kostką, rzut monetą, 

wyciąganie losu) i określa 

prawdopodobieństwa 

najprostszych zdarzeń         w 

tych doświadczeniach 

(prawdopodobieństwo 

wypadnięcia orła w rzucie 

monetą, dwójki lub szóstki w 

rzucie kostką, itp.). 

Uczeń sporadycznie odrabia  

prace domowe, prowadzi 

zeszyt przedmiotowy,  

wykazuje niewielką 

aktywność własną,  wymaga 

dużego wsparcia 

nauczyciela. 

 

System oceniania opracowany zgodnie z rozkładem materiału z matematyki dla klasy II Gimnazjum przez Annę Kula.  
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  Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

 
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zostali  zapoznani  

z przedmiotowymi zasadami oceniania na lekcjach zajęć technicznych.  

Przedmiotowe zasady oceniania opracowane przez nauczyciela    zawiera: 

- zasady bieżącego oceniania uczniów 

- warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej 

- zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego 

- warunki i zasady uzyskania oceny wyższej niż przewidywana 

- sposób informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce 

- wymagania na poszczególne oceny 

 

Założenia ogólne oceniania: 
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- obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen   

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), 

- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, 

- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom), 

- na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmiotu informatyka zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb 

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

sprostanie tym wymaganiom. 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

- aktywność na lekcjach 

- prace wytwórcze wykonywane na lekcjach 

- zadania dodatkowe  

- odpowiedzi ustne 

- testy 

- zadania domowe 

- przygotowanie uczniów do zajęć. 

 

Zasady oceniania: 

- na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

- ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie); 

- uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie; 

- po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji; 

- w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 1 raz nieprzygotowanie do lekcji, bez podania powodu; 

- za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń  nie otrzymuje oceny negatywnej, zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną; 

- sprawdziany (testy) będą zapowiadane z 2 – tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do 2 tygodni; 

- czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min. 

- sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania: 

 100% + zad. dodatkowe  ocena celująca 

 100% ‒ 91%  ocena bardzo dobra 

 90% ‒ 75%   ocena dobra 
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 74% ‒ 51%   ocena dostateczna 

 50% ‒ 35%   ocena dopuszczająca 

 mniej niż 35%  ocena niedostateczna. 

- prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie, 

- przy realizacji zadań oceniane będą: 

 przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu 

 umiejętność zarządzania informacją, 

 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

 przestrzeganie prawa i zasad współżycia 

 umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy 

- każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony 

przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem). 

- nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności  

 

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco: 

- uczeń otrzymuje ocenę z aktywności na lekcji  za: 

 właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu, 

 gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć 

 podejmowanie merytorycznej dyskusji 

 szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia, 

 dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji 

 wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami 

 pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych 

 wykonanie pomocy do pracowni 

 inne 

- uczeń otrzymuje ocenę ndst. za brak aktywności na lekcji gdy: 

 zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem 

 wykazuje brak oczywistych umiejętności, 

 niszczy prace kolegów 

 nie przestrzega regulaminu pracowni 

 inne 
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Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

- nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty. 

- w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,  

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian), 

 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej 

 

Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. 

- sprawdziany praktyczne są obowiązkowe 

- uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po 

powrocie do szkoły 

- udowodniona ucieczka ze sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym poniżej 

- niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z  nauczycielem, jednak nie 

później, jak 2 tygodnie po oddanym sprawdzianie 

- poprawa sprawdzianów jest dobrowolna 

- uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia każdej oceny bieżącej 

- poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem /, przy czym uznaje się wyższą ocenę za ocenę ostateczną. 

- poprawa odbywa się poza lekcją – na dużej przerwie lub podczas zajęć kółka technicznego, konsultacji  

- uczeń ma prawo poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych na jego prośbę w porozumieniu z nauczycielem w terminie jednego tygodnia od jej uzyskania 

- uczeń ma obowiązek wykonanie i ocenienia każdej pracy wykonanej na lekcjach, podczas jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, 

niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela 

- w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków poprzez: 

 ustalenie indywidualnych konsultacji 

 zorganizowanie pomocy koleżeńskiej 

 ustalenie terminu zaliczenia poszczególnych działów materiału i prac. 
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Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego. 

- oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące przy czym oceny ze sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę końcową. 

- uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez 

nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z informatyki 

- informacja o przewidywanych ocenach następuje poprzez zapisanie ich z tyłu zeszytu przedmiotowego i potwierdzenie podpisem rodziców (prawnych opiekunów) 

- przewidywana ocena zostaje zapisana w dzienniku z zaznaczeniem daty jej wpisania 

- ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z techniki zostaje wpisana do dziennika na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną; ocena klasyfikacyjna nie może być 

niższa od przewidywanej 

- uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia braków z zakresu pierwszego półrocza w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela w ciągu pierwszego tygodnia po feriach zimowych 

 

Warunki i zasady uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana. 

- uczeń może uzyskać z informatyki wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli: 

 do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zgłosi sam lub jego rodzice (prawni opiekunowie) pisemną prośbę do 

nauczyciela o umożliwienie podniesienia przewidywanej oceny,  

 następnego roboczego dnia od złożenia prośby ustali wraz z nauczycielem: formę poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i jej termin, 

 wykona ustalone zadania na zasadach i w terminie określonym przez nauczyciela, nie później jednak niż na 3 dni przed klasyfikacją końcową. 

- nauczyciel w formie pisemnej powiadamia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o formie i terminie poprawy przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 

- niedotrzymanie przez ucznia wyżej określonych warunków powoduje ustalenie oceny końcowej takiej, jak przewidywana 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny: 
 

ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych 

- wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji 

- twórczo rozwija własne uzdolnienia 
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- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 

- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach 

- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie 

- biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych 

 

ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 

- ambitnie realizuje zadania indywidualne 

- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

- jest świadomy zasad bhp podczas pracy 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację 

- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych 

 

ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne 

- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

- zna i stosuje zasady bhp 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 
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- czasami korzysta z różnych źródeł informacji 

- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację  

 

ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 

- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami 

- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy 

- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy 

- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji 

- systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

 

ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym 

- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami 

- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia 

- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

- nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

- prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie 

 

ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

- nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym 

- nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań 

- nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów 

- posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

- nie potrafi organizować pracy 

- jest niesamodzielny 
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- nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

- nie prowadzi dokumentacji 

 

Sposoby informowania rodziców. 

- nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) poprzez wpis oceny do zeszytu przedmiotowego oraz 

podczas konsultacji i zebrań okresowych dla rodziców - wg harmonogramu ustalanego corocznie w terminarzu dla rodziców (prawnych opiekunów) 

- nauczyciel na bieżąco wpisuje do zeszytu przedmiotowego uzyskiwane oceny cząstkowe z datą i adnotacją czego dotyczą; rodzice podpisują ocenę 

- w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje i przedstawia problem 

- uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez 

nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z techniki 

- informacja o przewidywanych ocenach następuje poprzez zapisanie ich z tyłu zeszytu przedmiotowego i potwierdzenie podpisem rodziców (prawnych opiekunów). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 310 
 

Kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

KLASY 4-6 

zajęcia komputerowe 

 Kryteria ocen: 

 

– Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela lub kolegi z zespołu, niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich zaleceń 

wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować z zespołem. 

 

– Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który poprawnie użył określonych w zadaniu narzędzi, lecz nie wykorzystał ich wszystkich możliwości. W końcowym dokumencie 

lub projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości lub nieumiejętnego korzystania z narzędzi edytora. Uczeń ma problemy ze współpracą z członkami 

zespołu. Wykazuje się podstawową wiedzą na omawiany temat. 

 

– Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadanie, dobrze współpracuje z członkami zespołu, oddaje prace w określonym terminie. Jego projekty mają 

drobne niedoskonałości, występują nieuzasadnione odstępstwa od założeń zadania. Uczeń umie uzasadnić stosowanie odpowiednich metod, programów lub usług. 

 

– Ocenę bardzo dobrą powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie lub swoje zadania w zespole, oddający prace w wyznaczonym terminie, używający 

wszystkich możliwych i omawianych przez nauczyciela lub podręcznik opcji narzędzi do poprawy jakości wykonanej pracy, oddający prace estetyczne bez wad, zawierające 

błędy lub niedociągnięcia, które nie wpływają na jakość pracy. Aktywnie bierze udział w lekcji. 

 

– Ocenę celującą powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego projektu lub zadania, oddający prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie 

lub spełniający wzorowo swoje zadania w zespole, np. jako lider grupy. W przypadku zadań graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności z zasadami 

tworzenia danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe użycie narzędzi edytorów. 

 

 

 

 

Na ocenę powinna mieć też wpływ ogólna postawa ucznia i kultura informatyczna. Jest to subiektywny czynnik, dlatego nauczyciel powinien stosować go z rozwagą. 

Innym elementem wpływającym na ocenę pracy ucznia jest jego zaangażowanie w projekty informatyczne wykonywane na rzecz szkoły, kółka zainteresowań, zespołu itp. w 

czasie wolnym. W takim przypadku można wystawić dodatkowe oceny za aktywność. 
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2. Założone osiągnięci ucznia 

Głównym założeniem jest realizacja podstawy programowej. To z niej wynikają planowane osiągnięcia uczniów. Dzięki wykonaniu programu uczeń: 

 zna budowę współczesnego komputera, 

 zna przeznaczenie poszczególnych gniazd i przycisków, 

 podłącza do komputera elementy zestawu, takie jak klawiatura, mysz, monitor, oraz urządzenia peryferyjne, 

 rozpoznaje i nazywa urządzenia peryferyjne; wie, jakie jest ich przeznaczenie, 

 zna, nazywa i stosuje różne rodzaje komputerów, 

 zakłada konto pocztowe i potrafi z niego korzystać, 

 potrafi się posługiwać różnymi komunikatorami internetowymi, 

 korzysta ze stron WWW do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowa , 

 stosuje zasady netykiety, 

 opanował edycję i proste formatowanie tekstu, w tym zmianę wyglądu czcionki i wyrównywanie akapitów, 

 odbiera transmisje radia i telewizji internetowej, 

 fotografuje kompaktowym aparatem fotograficznym, 

 edytuje zdjęcia i dokonuje prostej obróbki, np. likwidacja czerwonych oczu, kadrowanie, 

 tworzy albumy elektroniczne i inne rodzaje prezentacji zdjęć (proces automatyczny), 

 tworzy grafikę komputerową za pomocą edytorów, 

 importuje grafikę do edytora tekstu, 

 stosuje grafikę komputerową w różnych dziedzinach życia i pracy, 

 szanuje własność intelektualna i prawa autorskie do utworów i prac plastycznych, 

 stosuje się do wymogów prawa w zakresie licencji oprogramowania komputerowego, 

 dokonuje prostych oblicze  za pomocą arkusza kalkulacyjnego, 

 wie, kiedy i jak zastosować arkusz kalkulacyjny, 

 buduje tabele z danymi i wynikami w arkuszu kalkulacyjnym, 

 projektuje program komputerowy na przykładzie prostej gry, 

 zna zasadę działania pętli i instrukcji warunkowych, 

 pracuje w graficznym środowisku programistycznym Scratch, 

 układa, uruchamia i testuje programy w środowisku Scratch, 

 tworzy własne elementy graficzne układanego programu. 

Uwagi 
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Znaczącymi osiągnięciami uczniów powinny być też wyniki ich ćwiczeń. Muszą one być przydatne np. w szkole lub prowadzić do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń powinien także umieć wskazać inne 

zastosowania poznanych programów i metod ich wykorzystania. 

Jeśli realizacja poszczególnych lekcji pozwoli stworzyć gazetkę szkolną, miniportal informacyjny lub galerię zdjęć, to będzie to wspólne osiągnięcie wszystkich uczniów i powinno dać im wiele satysfakcji. Ciągła 

aktualizacja zawartości strony informacyjnej i wydawanie kolejnych numerów gazetki to dobry sposób na utrwalenie umiejętności i zdobycie nowych doświadczeń. 

3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

W programie założono, że uczniowie będą stopniowo poznawać zastosowania komputerów  

i programów. Najpierw ogólnie, a potem szczegółowo. Przykładem może być używanie edytorów grafiki komputerowej. We wstępnej fazie nauki uczeń wykonuje proste 

ćwiczenia polegające na kreśleniu figur i tworzeniu prostych rysunków. Do edycji grafiki powraca się w dziale  

o zastosowaniach komputerów w handlu – drukowanie ulotek i kartek z cenami. Zwieńczeniem prac  

z edytorem grafiki jest stworzenie nagłówka z tytułem gazetki szkolnej. W ten sposób uczeń poznaje różnorodność zastosowań edytora grafiki, a nie tylko sam edytor. 

Podobnie rzecz ma się z edytorami tekstu. 

Zespołowa praca nad zawartością gazetki szkolnej wymaga zastosowania przez nauczyciela rozmaitych metod. 

 

Burza mózgów pozwoli na wymyślenie tytułu gazetki, opracowanie treści artykułów itp. Szkolna galeria fotograficzna także może powstać po wcześniejszej dyskusji nad jej 

kształtem, wyglądem i sposobem przygotowania. Burza mózgów doskonale zda egzamin w czasie lekcji z programowania. Pozwoli na wspólne przygotowanie scenariusza 

lekcji i sposobów realizacji projektu. 

 

Metoda projektowa znajduje swoje zastosowanie w czasie lekcji związanych z tworzeniem gazetki szkolnej i galerii fotograficznej. Specyfika takich ćwiczeń narzuca tę 

formę realizacji. 

Bardzo ważną rolę odegra ona także na lekcjach z programowania w języku Scratch. Ćwiczenia, od fazy pisania scenariusza aż po testowanie gotowej gry, tworzą jeden 

spójny projekt. Powołanie zespołów spowoduje powstanie kilku różnych projektów o wspólnych cechach.  

Metodą projektową można również przeprowadzić zajęcia z działu „Komputer w handlu”. Symulacja pracy sklepiku szkolnego może być ciekawym projektem i dobrą 

zabawą. Dzięki zastosowaniu metod projektowych można także zindywidualizować zadania dla poszczególnych zespołów i uczniów.  

 

Prezentacje wspomagają prawie każde zajęcia. Dzięki nim uczniowie poznają sposoby rozwiązania problemu na przykładach. Mogą także obserwować sposób wykonania 

bardziej skomplikowanych elementów ćwiczenia. Również umiejętność pokazania wyników wykonanego ćwiczenia przez uczniów to jeden z elementów kształcenia 

samodzielności, wypowiadania się na dany temat i prezentacji własnych projektów. Przedstawienie własnego rysunku, zdjęcia, gazetki itp. na ekranie rzutnika może być 

ciekawą formą wyróżnienia i podstawą do oceny pracy indywidualnej lub zespołowej. 

 

Pogadanka stanowi dobrą metodę realizacji lekcji z zakresu tematyki bezpieczeństwa. Ma także zastosowanie przy omawianiu organizacji pracy komputerów w handlu i 

redakcji gazety. 

 

Metoda problemowa 
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Współistnieje z metodą projektową i pozwala na precyzyjne sformułowanie problemu. Przykładem może być programowanie w języku Scratch. Dobrze uszczegółowiony 

problem ułatwi sprawne wykonanie projektu. Rozwiązywanie problemów to również cecha innych ćwiczeń, np. obliczania zysków za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 

 

Praca z książką może być bardzo skuteczną metodą przeprowadzenia projektów i pojedynczych ćwiczeń. Dobrze dobrany podręcznik wspomoże pracę ucznia i da mu 

odpowiedzi na podstawowe pytania związane z obsługą danego programu lub pomoże zrozumieć sedno problemu. Metoda krok po kroku zastosowana w podręczniku da 

możliwość osiągnięcia sukcesu również uczniowi mniej zdolnemu, umiejącemu odtworzyć opisane czynności 

 

Uwagi do realizacji zajęć 

Organizacja pracy 

Pracownia powinna być odpowiednio przygotowana. Konieczne jest zainstalowanie w odpowiednim czasie wszystkich potrzebnych programów i zagwarantowanie ich 

poprawnego działania. Dobrym rozwiązaniem jest użycie programu narzędziowego do wykonania kopii zapasowej systemu i umieszczenie jej na ukrytej partycji dyskowej. 

Oczywiście czynność tę należy wykonać po zainstalowaniu oprogramowania potrzebnego do realizacji zadań wynikających z programu nauczania. Zastępując często 

stosowaną płytę DVD partycją, można o wiele szybciej przywrócić komputer do pełnej sprawności. Jest to także pewność, że użyty zostanie właściwy obraz. 

Innym rozwiązaniem problemu sprawności systemów w pracowni szkolnej jest zastosowanie Recovery Card. Produkowane w postaci karty dla magistrali PCI lub urządzenia 

USB zabezpieczają całkowicie komputery przed działaniem wirusów, uszkodzeniem systemu (nawet skasowaniem plików systemowych) itp. Po każdym włączeniu 

komputera przywracają one jego początkowy stan. Przed aktywacją karty należy zainstalować wszystkie potrzebne programy oraz wydzielić niewielką partycję do 

przechowywania plików do ćwiczeń i wyników pracy uczniów. Po każdym restarcie giną ze strzeżonej partycji wszystkie utworzone pliki. 

Pliki potrzebne do ćwiczeń znajdują się na płycie dołączonej do podręcznika. Nauczyciel może jednak przygotować inne, zgodne z zamierzonym efektem, np. tarczę szkoły, 

tło charakterystyczne dla danej placówki itp. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy sprawdzić stan plików, ponieważ mogły one zostać zapisane ponownie po 

przetworzeniu przez uczniów. 
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Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

O kilku aspektach pracy z uczniami wymagającymi dostosowania metod nauczania do ich stanu opisanego w opinii poradni pisano już w niniejszym programie. Warto jednak 

podsumować to ważne zagadnienie w kontekście realizacji programu. 

Według rozporządzenia należy dostosować metody nauczania i sposób realizacji programu dla uczniów z następującymi SPE: 

– dysleksja, 

– dysgrafia i dysortografia, 

– dyskalkulia, 

– afazja, 

– zaburzenia orientacji w przestrzeni, 

– zespół Aspergera, 

– zaburzenia zachowania. 

Zespół uczący w danej klasie powinien opracować indywidualną kartę pracy dla każdego z uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W większości przypadków 

dużą rolę będą odgrywały zajęcia z informatyki. Jest to zrozumiałe, ponieważ są to lekcje, na których uczniowie pracują pojedynczo lub w małych zespołach. A to sprzyja 

indywidualizacji zadań i wymaga zmiany niektórych wymagań bez wpływu na pracę pozostałych uczniów. Trudno podać jednoznacznie określone sposoby pracy z danym 

uczniem. Muszą one wynikać ze wspólnych ustaleń zespołu uczącego. Podstawowym celem jest zrealizowanie podstawy programowej. Zmienione mogą być jedynie metody 

i czas osiągnięcia tego celu. Oznacza to, że plan pracy z danym uczniem dotyczy osiągania głównego celu w ciągu całego roku szkolnego. 

 

Praktyczne porady w odniesieniu do realizacji programu z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Uczniowie z dysleksją czy dysortografią mogą mieć problemy z zapisywaniem lub zapamiętywaniem haseł, nazw kont itp. Nauczyciel powinien je znać, by można było 

korzystać np. z platformy e-learningowej czy chmury informatycznej. Oczywiście dotyczy to jedynie kont wykorzystywanych na lekcjach. Edytory tekstu na stanowiskach 

danych uczniów powinny mieć wyłączoną funkcję autouzupełniania i automatycznej korekty błędów. Koniecznie jednak musi być aktywna opcja automatycznego 

zaznaczania błędów. Uczeń będzie widział swoje pomyłki i powinien je poprawić. Zadania dotyczące edycji tekstu, prezentacji, wyszukiwania informacji winny być 

uzgodnione z nauczycielami innych przedmiotów i mogą stać się istotnym elementem wspomagającym ich nauczanie – przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji podstawy 

programowej zajęć komputerowych. 

Uczniowie z SPE często mają duże zdolności w rozmaitych dziedzinach, np. artystyczne. Szybkie ich odkrycie pozwoli odpowiednio opracować zadania dotyczące grafiki, 

fotografii itp. Będzie to miało duży wpływ na poczucie własnej wartości i zdobycie uznania w grupie rówieśniczej.  

Problemu uczniów ze zdiagnozowaną dyskalkulią mogą spowodować problemy z używaniem arkusza kalkulacyjnego. Odpowiednio dobrane ograniczą wpływ tej dysfunkcji 

na realizację zagadnień podstawy programowej. Można mniejszy nacisk położyć na formuły matematyczne i wpisywanie danych, a większy na ich wizualizację. 

Niektóre rozbudowane programu komputerowe mogą sprawiać problemy uczniom z SPE, dlatego warto je zastąpić prostszymi, zachowując jednocześnie zgodność 

podstawowych narzędzi lub opcji. 
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Uczniowie z zespołem Aspergera często wykazują ponadprzeciętne zdolności w pracy z komputerem. Znamienne jest bowiem, że zazwyczaj są bardzo precyzyjni i działają 

zgodnie z logiką. Dzięki tej cesze i dobrej pamięci są w stanie wykonać ćwiczenia znacznie szybciej od pozostałych uczniów. Podanie im dodatkowych zadań, odpowiednio 

premiowanych oceną, będzie dobrym sposobem na utrzymanie ich skupienia na pracy. Należy także inaczej traktować ich zachowanie, np. jednoczesną pracę nad zadaniem i 

czytanie artykułów na portalach, czytanie książki w czasie, gdy nauczyciel omawia zadanie. Nie są to działania skierowane przeciw dyscyplinie na lekcji lub nauczycielowi. 

Najczęściej tacy uczniowie są w stanie jednocześnie czytać i słuchać tego, co przekazuje prowadzący zajęcia. 

Nie tylko wymagania i czas realizacji materiału, ale także zachowanie na zajęciach powinno być troską nauczyciela zajęć komputerowych. W klasycznej sali lekcyjnej łatwiej 

jest zapanować na uczniami. W pracowni obowiązuje regulamin i konieczna jest dbałość o sprzęt. Uczniowie z zaburzeniami zachowania, np. ADHD, powinni zajmować 

stanowisko w pobliżu nauczyciela, z dala od rozpraszających bodźców. Przed każdymi zajęciami należy również przypominać zasady obowiązujące w pracowni.  

Duży wpływ na pracę z uczniami z SPE może mieć realizacja niektórych zadań w odpowiednio dobranym zespole. Konieczność współpracy i podjęcia odpowiedzialności za 

wynik zespołu i udział w jego sukcesie może zmobilizować do większej dbałości o jakość wykonanej pracy.  

W żadnym przypadku nauczyciel nie może przyczynić się do powstania negatywnych opinii o uczniu wśród rówieśników. Nie należy wydzielać oddzielnych stanowisk, 

tworzyć barier, komentować zachowań. Należy także zachować dyskrecję podczas oceniania prac. Uniknie się wtedy porównywania ocen i zadań przez innych uczniów. 

Wspólna praca całego zespołu uczącego może spowodować, że uczniowie, którzy nie mogli odnaleźć się w tradycyjnym, polskim systemie oświaty, zyskają szanse zdobycia 

wykształcenia i zdania egzaminu oraz kontynuowania nauki zgodnie ze swymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Często bowiem nie dysfunkcje i ograniczenia 

intelektualne ucznia wpływają na jego kłopoty szkolne, a niemożność przystosowania się do sposobów realizacji zajęć i sprawdzania wiedzy. 

Dzięki opisanej wyżej kolejności realizacji poszczególnych tematów jest możliwa indywidualizacja zadań i wymagań związanych z edytorami tekstu i grafiki. Po ćwiczeniach 

uczących podstaw posługiwania się programami następują ćwiczenia prowadzące do wytyczonego celu, np. powstania szkolnej gazetki. W tym procesie wykorzystuje się te 

same programy, a więc jest to kolejny czas, w którym można uzupełnić wiedzę i umiejętności ucznia z dysfunkcją zgodnie z podstawą programową. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH CZERWIONKA-LESZCZYNY 

 Metody oceny Zajęć Technicznych Gimnazjum 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 

– aktywność na lekcjach, 

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, 

– zadania dodatkowe, 

– odpowiedzi ustne, 

– testy, 

– zadania domowe, 

– przygotowanie uczniów do zajęć. 

 

Zasady oceniania: 

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary; 

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się 

w terminie); 

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie; 

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji; 

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji,  

bez podania powodu; 

– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń nie uzyskuje oceny negatywnej. 

– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni; 

– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min; 

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania: 

 100% + zad. dodatkowe  ocena celująca 

 100% – 91%   ocena bardzo dobra 

 90% – 75%   ocena dobra 

 74% – 51%   ocena dostateczna 
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 50% – 35%   ocena dopuszczająca 

 mniej niż 35%   ocena niedostateczna. 
– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie; 

– przy realizacji zadań oceniane będą: 

 przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu, 

 umiejętność zarządzania informacją, 

 umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

 przestrzeganie praw i zasad współżycia, 

 umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy; 
 

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat 

na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem); 

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności. 

 

 

Ocena uczniów z zaleceniami PPP 

– obniża się wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe  

i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

opinią lekarza – specjalisty. 

 

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni ( min): 

 wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, 

 możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami, 

 konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej, 

 branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, 

 możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian), 
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 podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego, 

 obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego, 

 możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny. 

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: 

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program 

nauczania 

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych 

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji 

– twórczo rozwija własne uzdolnienia 

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki 

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach 

– stosuje rozwiązania nietypowe 

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych 

 

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
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– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć 

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych 

– ambitnie realizuje zadania indywidualne 

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania 

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– bierze udział w konkursach przedmiotowych 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne 

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela 

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne 

– zna i stosuje zasady bhp 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy 

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami 

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 
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– czasami korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację 

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności 

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami 

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy 

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy 

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy 

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji 

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie 

 

Ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy: 

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności 

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami 

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia 

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie 
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Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy: 

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania 

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań 

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów 

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu 

– nie potrafi organizować pracy 

– jest niesamodzielny 

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji 

– nie prowadzi dokumentacji 

 

Uwaga: 

Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów 

technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych  stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – 

przyszłego zawodu. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH CZERWIONKA-LESZCZYNY 

  III etap kształcenia - gimnazjum 

Wstęp. 

Dla tak specyficznego przedmiotu, jakim jest informatyka,  trudno jest sprecyzować wymagania. Niełatwo jest także ocenić wiedzę i 

umiejętności ucznia za pomocą  typowych form oceniania, na przykład pracy klasowej, sprawdzianu czy pracy domowej. Wydaje się oczywiste, 

że podstawę oceniania w tym przedmiocie stanowi przede wszystkim samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć, ale także 

zaangażowanie ucznia, samodzielne myślenie, aktywne uczestnictwo w lekcjach, chęć niesienia pomocy innym uczniom. 

 Uczniowie muszą być poinformowani o kryteriach ocen. Nie oceniajmy prac ucznia subiektywnie. Podejmujmy na przykład próby 

wystawiania dwóch ocen jednego zadania, na przykład jednej oceny za poziom wiedzy i umiejętności, drugiej za walory artystyczne. Mogłoby to 

dotyczyć głównie oceniania pracy w programach graficznych, ale i wyglądu dokumentu tekstowego, formatowania arkusza kalkulacyjnego, 

projektu bazy danych. 

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia powinny i nauczycielowi, i oczywiście uczniowi dać odpowiedź na pytania: Co już wiem?, Co 

potrafię zrobić?,  Na ile sprawnie posługuję się komputerem, chcąc wykonać określone zadanie? 

 

 

 

Zadania sprawdzające osiągnięcia uczniów można podzielić na cztery grupy: 

A. egzekwujące zapamiętanie,  

B. wyjaśniające stopień zrozumienia,  

C. sprawdzające czy zdobyte umiejętności są wykorzystywane w sytuacjach typowych – 

przećwiczonych w trakcie zajęć,    

D. sprawdzające czy uczeń poradzi sobie w sytuacjach problemowych, czy będzie w stanie  
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sam dojść do właściwego rozwiązania (samodzielne penetrowanie możliwości, np.  

poszczególnych programów). 

  

 

 

 

 

 

 

Przykładowe zadania dla poszczególnych grup: 

 

Grupa A 

 

– Katalog służy do................. 

– Czy plik służy do porządkowania zapisu na dysku? TAK/NIE 

– Czy wciśnięty klawisz Shift i jednoczesne uderzanie w klawisze klawiatury umożliwi pisanie tekstu dużymi literami? TAK/NIE  

– Skrót tworzy się w celu ............... 

– Co to jest formatowanie tekstu? ................. 

– Wymień podstawowe elementu arkusza kalkulacyjnego. 

– Wymień elementy składające się na adres strony Web. 

– Czy ten adres elektronicznej skrzynki pocztowej jest poprawny?  Odpowiedź uzasadnij. 

wpiast.friko7.onet.pl  
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…………………………………………………………… 

 

Grupa B 

 

– Podaj przykład drzewa  folderów. 

– Co to jest ścieżka dostępu? 

– Podaj,  z jakich elementów składa się nazwa pliku. 

– Wymień dwa sposoby zmiany nazwy folderu. 

– Podaj metody zaznaczania fragmentów tekstu. 

– Podaj formułę dodawania w MS Excelu. 

– Omów budowę bazy danych. 

– Jakie znasz rodzaje relacji zachodzących pomiędzy tabelami bazy danych? 

– Czym się różni modelowanie od symulacji komputerowej? 

– Z jakich elementów zbudowany jest adres internetowy? 

– Czym się różnią wirusy od robaków? 
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Grupa C 

 

– Dokonaj formatowania dyskietki A. 

– Utwórz podaną strukturę folderów. 

– Znajdź na dysku plik o nazwie config.sys. 

– Stwórz prezentację na temat „Reklama Twojej szkoły”. 

– Wykonaj adiustację tekstu (wg wzoru). 

– Sporządź wzór zaproszenia na zabawę szkolną. 

– Wykonaj zestawienie różnicy temperatur i opadów dla Gdyni i Warszawy. Przedstaw wyniki na wspólnym wykresie. 

– Wykonaj projekt strony tytułowej do gazetki szkolnej. 

– Napisz i wyślij (pod wskazany adres) wiadomość za pomocą poczty elektronicznej. 

 

Grupa D 

 

– Wykorzystując możliwości programu graficznego, wykonaj pomoc dydaktyczną (np. elementy okna systemy Windows). 

– Zaprojektuj wzór dyplomu, listu gratulacyjnego oraz zaproszenia z okazji Szkolnego Dnia Sportu. 

– Wykonaj projekt szkolnej internetowej strony WWW. 

– Korzystając z Internetu i innych źródeł wyszukaj i zgromadź informacje, rysunki i zdjęcia dotyczące historii obrony Westerplatte. Posługując 

się programem MS PowerPoint, przygotuj prezentację na ten temat. Będzie można ją wykorzystać na lekcji historii. Zakres i szczegóły omów z 

nauczycielem przedmiotu. 

–  Jakie znasz inne metody budowania bazy danych (oprócz MS Acces)? 
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Propozycje ocen: 

Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: 

– nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań, 

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, 

– nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, nawet z pomocą nauczyciela, 

– nie potrafi nawet w minimalnym stopniu radzić sobie z problemem, 

– nie posiada minimalnej wiedzy dotyczącej wymaganych umiejętności, 

– lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy.   

 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który: 

– czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, 

– nie rozumie do końca problemów, które przed nim postawiono, 

– nie potrafi rozwiązać postawionego przed nim problemu, jednak z pomocą nauczyciela potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania, 

– opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

– wykazuje chęci do pracy.   

 

Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który: 

– widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania, 

– nie rozumie problemów, które przed nim postawiono, 

– stara się pracować samodzielnie i zgodnie z poleceniami, wykorzystuje przy tym w sposób poprawny podstawowe funkcje programu, 

– w pracy popełnia często błędy, 
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– nie przywiązuje wagi do estetycznego wyglądu swojej pracy. 

 

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który: 

– wykazuje średni poziom wiedzy o programie i jego funkcjach, 

– samodzielnie wykonuje zadania, 

– popełnia tylko nieliczne błędy, 

– wykonuje prace estetyczne, 

– do rozwiązania problemu stosuje szablonowe rozwiązania. 

 

Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który: 

– wykazuje i potrafi wykorzystać wiedzę o funkcjach programu, 

– biegle wykorzystuje urządzenie peryferyjne, 

– właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań, 

– do rozwiązania problemu potrafi zastosować różne metody, 

– wykonuje prace estetyczne i przemyślane, nie popełniając żadnych błędów. 

 

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który: 

– stosuje i wykorzystuje zaawansowane funkcje programu nieomawiane na zajęciach, 

– dysponuje wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe, 

– proponuje i wykonuje wyjątkowo przemyślane, funkcjonalne i estetyczne projekty, 

– uczestniczy w konkursach i zajmuje w nich punktowane miejsca, 

– z własnej inicjatywy pomaga innym. 
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