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1. Na ocenę dopuszczającą z przyrody, uczeo: 
 

• wymienia nazwy składników pokarmowych oraz wymienia pięd zasad prawidłowego odżywiania się 
• wymienia nazwy elementów budujących układ pokarmowy, krwionośny, oddechowy, narządu ruchu człowieka 
• określa położenie serca, płuc, mózgu, rdzenia kręgowego,  
• wymienia przykłady działao człowieka wymagających dużych i mniejszych nakładów energii 
• podaje funkcje szkieletu człowieka 
• wymienia rodzaje mięśni człowieka 
• uzasadnia koniecznośd udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym 
• wymienia przykłady najczęściej występujących urazów 
• zna numery telefonów alarmowych 
• wie, jakie funkcje pełni oko, ucho, nos, język i skóra 
• wymienia różnice w budowie kobiety i mężczyzny 
• definiuje proces zapłodnienia, okres dojrzewania 
• nazywa i wskazuje na schemacie narządy, w których dochodzi do zapłodnienia 
• wie, jak długo trwa ciąża u człowieka 
• nazywa etapy rozwoju człowieka od narodzin do starości 
• podaje przykłady działao mających na celu utrzymanie higieny osobistej 
• wymienia nazwy rodzajów dojrzałości człowieka 
• wymienia przykłady chorób zakaźnych człowieka oraz podaje typowe objawy grypy 
• rozróżnia pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne człowieka oraz podaje dwa lub trzy przykłady pasożytów człowieka 
• podaje przykłady produktów, których nie powinniśmy kupowad (przeterminowane, rozmrożone itp.) 
• wymienia przykłady działao, które pomagają zachowad zdrowie 
• wyjaśnia zasady przechodzenia przez ulicę przy braku sygnalizacji świetlnej oraz wie, po której stronie jezdni należy iśd, gdy nie ma chodnika 
• wymienia przykłady sytuacji, które mogą zagrażad zdrowiu dziecka w jego domu 
• podaje przykłady świadczące o działaniu siły grawitacji i siły oporu powietrza lub wody 
• podaje przykłady ruchu w przyrodzie 
• wymienia przykłady odbiorników prądu elektrycznego i wyjaśnia, dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny 
• nazywa i wskazuje na magnesie jego bieguny oraz podaje przykłady przedmiotów przyciąganych przez magnes 
• wymienia przykłady maszyn prostych oraz wyjaśnia, w jakim celu ich używamy 
• określa właściwości wybranych substancji, np. soli, cukru, soku cytrynowego 
• wie, że materia zbudowana jest z drobin 
• wymienia przykłady przedmiotów wykonanych z materiałów kruchych, plastycznych i sprężystych 
• wymienia podstawowe właściwości cieczy, gazów 
• wymienia przykłady metali i niemetali 
• wyjaśnia pojęcie: mieszanina, podaje trzy przykłady mieszanin 
• przeprowadza doświadczenie polegające na przesiewaniu mieszaniny 
• przygotowuje według instrukcji roztwór wodny, np. woda z cukrem lub solą 
• wyjaśnia, czym jest i jak powstaje roztwór 
• wymienia warunki, w których dochodzi do korozji oraz podaje przykłady zabezpieczania przedmiotów przed korozją 
• określa położenie Polski w Europie, wskazuje ją na mapie oraz wymienia nazwy paostw sąsiadujących z Polską 
• podaje nazwę województwa, powiatu, gminy, w której mieszka i w których położona jest jego szkoła 
• nazywa i wskazuje na mapie Polski pasy ukształtowania terenu 
• podaje dwie nazwy rodzajów skał, gleb, lasów iglastych i liściastych występujących w Polsce 
• rozpoznaje podstawowe gatunki drzew 
• nazywa i wskazuje na mapie główne rzeki Polski oraz największe jeziora w Polsce 
• wskazuje na mapie i wymienia nazwy paostw leżących nad Bałtykiem 
• wymienia przykłady zwierząt żyjących w Bałtyku 
• nazywa i wskazuje na mapie elementy krajobrazu charakterystyczne dla pobrzeży 
• wymienia nazwy trzech dużych polskich miast położonych nad Bałtykiem oraz wskazuje je na mapie   
• wymienia trzy przykłady glonów słodkowodnych 
• wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie i Suwalskie oraz wskazuje na mapie jeziora: Śniardwy, Mamry, Haocza 
• nazywa i wskazuje na mapie trzy niziny Polski 
• przedstawia krótko historię Warszawy oraz Krakowa 
• wskazuje na mapie położenie Puszczy Białowieskiej 
• wskazuje na mapie Wyżynę Śląską, Lubelską, Krakowsko-Częstochowską oraz podaje po dwa elementy krajobrazu tych wyżyn 
• wskazuje na mapie Góry Świętokrzyskie, Sudety, Tatry oraz odczytuje wysokości najwyższych szczytów tych gór 
• wymienia trzy cechy tatrzaoskiej pogody oraz wie, jak należy wezwad pomoc w górach 
• podaje nazwy trzech pięter roślinności występującej w Tatrach  
• wymienia przykłady zwierząt charakterystycznych dla Tatr 
• wymienia trzy przykłady parków narodowych w Polsce 
 



2. Na ocenę dostateczną, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą oraz: 

• wymienia układy narządów budujących ciało człowieka oraz przyporządkowuje poszczególne narządy do układów 
• określa funkcje poszczególnych składników pokarmowych i podaje przykłady pokarmów bogatych w te składniki 
• uzasadnia potrzebę jedzenia regularnych i różnorodnych posiłków 
• wskazuje na planszy elementy układu pokarmowego 
• wyjaśnia rolę zębów w trawieniu pokarmu 
• omawia rolę krwi i nazywa składniki krwi 
• omawia drogę powietrza w układzie oddechowym oraz wyjaśnia rolę jamy nosowej w pobieraniu powietrza 
• rozróżnia procesy: wymiany gazowej i oddychania komórkowego 
• wymienia rodzaje połączeo kości, podaje przykłady 
• określa funkcję, jaką pełnią ścięgna rozróżnia wypoczynek czynny i bierny, podaje przykłady 
• umie sprawdzid i określid stan osoby poszkodowanej 
• określa zasady udzielania pomocy przy skaleczeniu, złamaniu i krwotoku z nosa 
• potrafi samodzielnie sformułowad komunikat wzywający służby ratunkowe do wypadku 
• podaje przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych człowieka 
• omawia funkcje pełnione przez układ nerwowy 
• wyjaśnia, w jaki sposób możemy chronid narządy wzroku i słuchu 
• wymienia przykłady wrażeo odbieranych przez skórę 
• podaje nazwy komórek i narządów rozrodczych człowieka oraz wskazuje te narządy na schemacie 
• wyjaśnia funkcję pępowiny i wód płodowych w rozwoju zarodkowym i płodowym człowieka 
• charakteryzuje pozostałe etapy rozwoju człowieka 
• podaje przykłady zmian zachodzących podczas dojrzewania w organizmie dziewcząt i chłopców 
• wymienia przykłady środków higienicznych służących utrzymaniu codziennej higieny osobistej 
• podaje przykłady działao człowieka, które świadczą o osiągnięciu przez niego różnych dojrzałości 
• podaje krótkie definicje zdrowia i choroby oraz wymienia nazwy różnych grup chorób 
• określa drogi wnikania zarazków chorobotwórczych do organizmu człowieka 
• charakteryzuje wybraną chorobę pasożytniczą 
• wymienia zasady, którymi należy kierowad się, kupując produkty żywnościowe 
• charakteryzuje alergie, podaje przykłady alergenów 
• podaje przykłady niepełnosprawności ludzi 
• wyjaśnia, jak należy przygotowad swoją skórę do przebywania na słoocu w upalne dni 
• wyjaśnia rolę elementów odblaskowych przy kurtkach lub plecakach dzieci 
• charakteryzuje sposób bezpiecznego i oszczędnego korzystania z wody bieżącej oraz środków chemicznych (czyszczących) 
• wyjaśnia, dlaczego łatwiej jest jechad na rowerze z wiatrem niż pod wiatr 
• oblicza prędkośd jadącego samochodu, znając przebytą drogę i czas 
• wie, że czynnikiem warunkującym przepływ prądu jest zamknięty obwód 
• wymienia elementy wchodzące w skład obwodu elektrycznego 
• wyjaśnia, dlaczego bieguny magnesu przyciągają się lub odpychają 
• wyjaśnia zasadę działania kompasu 
• podaje przykłady zastosowania maszyn prostych w życiu człowieka 
• opisuje wpływ wilgoci na trwałośd wybranych przedmiotów 
• rozróżnia pierwiastki od związków chemicznych, podaje przykłady 
• podaje przykłady zastosowao przedmiotów wykonanych z materiałów sprężystych i plastycznych 
• wyjaśnia, dlaczego niektóre owady mogą poruszad się po powierzchni wody 
• identyfikuje powietrze jako mieszaninę gazów, podaje przykłady gazów 
• podaje przykłady (z życia codziennego) potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej cieczy i gazów 
• podaje przykłady zastosowania metali i niemetali w życiu człowieka 
• rozróżnia mieszaniny jednorodne i niejednorodne, podaje przykłady 
• wymienia przykłady rozdzielania mieszanin 
• sprawdza doświadczalnie czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji w rozpuszczalniku 
• wykazuje doświadczalnie, że tlen jest czynnikiem warunkującym spalanie 
• wskazuje na mapie Europy paostwa sąsiadujące z Polską, nazywa ich stolice 
• podaje nazwy stanowisk osób reprezentujących władze lokalne 
• wyjaśnia przyczynę pasowości ukształtowania terenu w Polsce 
• rozróżnia wybrane rodzaje skał oraz podaje przykłady zastosowao różnych skał 
• omawia powstawanie gleby 
• przeprowadza doświadczenie ilustrujące wpływ gleby na różne substancje 
• odczytuje z mapy miejsca o największej i najmniejszej lesistości w Polsce 
• charakteryzuje bór jako typ lasu, który dominuje w Polsce 
• odczytuje z mapy Polski nazwy rzek – dopływów Wisły i Odry oraz wskazuje rzeki wpadające do Bałtyku 
• wymienia typy jezior występujących w Polsce, wskazuje na mapie Polski pojezierza 
• wyjaśnia, dlaczego Bałtyk zaliczany jest do mórz słonawych 
• wymienia nazwy grup glonów występujących na różnych głębokościach w morzu 
• charakteryzuje jednego lub dwóch przedstawicieli zwierząt żyjących w Bałtyku 
• opisuje typy wybrzeży: niskie i wysokie 
• charakteryzuje główne zajęcia ludzi mieszkających nad Bałtykiem 
• rozróżnia glony jednokomórkowe, kolonijne i wielokomórkowe 
• nazywa i wskazuje na mapie miasta Pojezierza Mazurskiego 



• wymienia elementy krajobrazu charakterystyczne dla Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego 
• charakteryzuje Nizinę Mazowiecką 
• wymienia przykłady instytucji paostwowych, które znajdują się w Warszawie 
• wymienia przykłady gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla Puszczy Białowieskiej 
• nazywa i wskazuje na mapie największe miasta Wyżyny Śląskiej oraz charakteryzuje przemysł tej wyżyny 
• wymienia rośliny uprawiane na Wyżynie Lubelskiej 
• nazywa i wskazuje na mapie największe miasta Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz wymienia przykłady zabytków Krakowa 
• wyjaśnia, co to jest kras i w jakich warunkach obserwowane są zjawiska krasowe 
• wyjaśnia, czym są i jak powstały gołoborza 
• charakteryzuje krajobraz Karkonoszy oraz Tatr Wysokich 
• wymienia zasady, których trzeba przestrzegad podczas wycieczek w góry 
• wymienia przykłady roślin charakterystycznych dla każdego z pięter w Tatrach 
• wymienia przykłady roślin i zwierząt będących w Polsce pod ochroną 
 

3. Na ocenę dobrą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną oraz: 
 
• definiuje funkcje poszczególnych układów narządów człowieka 
• wyjaśnia rolę warzyw i owoców  oraz błonnika w codziennej diecie człowieka 
• omawia rolę poszczególnych odcinków układu pokarmowego oraz oddechowego człowieka 
• nazywa różnice między tętnicami i żyłami oraz odróżnia krwotok tętniczy i żylny 
• identyfikuje krtao jako narząd głosu człowieka 
• wyjaśnia sposób uzyskiwania energii przez organizm 
• rozróżnia, nazywa i wskazuje przykłady kości człowieka 
• wyjaśnia, na czym polega praca zginaczy i prostowników oraz wyjaśnia, na czym polega wypoczynek czynny i bierny 
• układa osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej oraz wie, jak należy pomóc osobie z poparzeniem, odmrożeniem 
• wyjaśnia różnice między odruchami warunkowymi i bezwarunkowymi 
• określa rolę źrenicy, soczewki i siatkówki w oku człowieka oraz podaje cechy obrazu, który powstaje w oku człowieka 
• wie, jakie smaki są odbierane w poszczególnych częściach języka 
• podaje cechy charakterystyczne komórek rozrodczych człowieka 
• wymienia elementy budowy układu rozrodczego żeoskiego i męskiego 
• wyjaśnia różnice między zarodkiem i płodem oraz charakteryzuje najważniejsze etapy rozwoju zarodkowego i płodowego 
• wyjaśnia różnice między okresem wzrastania, stabilizacji i starzenia się człowieka 
• definiuje pojęcia: mutacja głosu, polucje nocne 
• wyjaśnia przyczyny trądziku oraz wymienia działania, jakie należy podjąd w celu leczenia trądziku 
• definiuje dojrzałośd biologiczną i psychiczną 
• charakteryzuje wybrane choroby zakaźne oraz identyfikuje gorączkę jako reakcję obronną organizmu 
• wyjaśnia pojęcie: pasożyt oraz charakteryzuje zachowania człowieka zapobiegające chorobom pasożytniczym 
• określa miejsca przechowywania produktów żywnościowych w lodówce 
• wymienia czynniki wpływające na rozwój chorób nowotworowych 
• wyjaśnia pojęcia: człowiek niepełnosprawny, sprawny inaczej 
• wymienia przykłady sytuacji, które mogą zaistnied w drodze do szkoły, a które mogą zagrażad życiu lub zdrowiu 
• omawia zasady bezpiecznego korzystania z urządzeo elektrycznych oraz z fajerwerków 
• wyjaśnia, czym jest siła grawitacji i jak działa 
• projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające istnienie siły tarcia oraz podaje przykłady zmniejszania i zwiększania siły tarcia 
• przekształca wzór na obliczanie prędkości tak, aby obliczyd czas lub prędkośd 
• buduje obwód elektryczny i sprawdza, czy wszystkie materiały przewodzą prąd elektryczny 
• definiuje pojęcia: bieguny jedno- i różnoimienne oraz podaje przykłady wykorzystania właściwości magnetycznych w życiu codziennym 
• wyjaśnia (na przykładzie), jak działa równia pochyła, blok i kołowrót 
• charakteryzuje wpływ detergentów na rozwój roślin i na stan środowiska przyrodniczego 
• podaje podstawowe różnice między gazami, cieczami i ciałami stałymi 
• prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów 
• omawia zasadę działania termometru cieczowego 
• charakteryzuje właściwości metali i niemetali 
• wykonuje doświadczenia, na podstawie których rozróżnia mieszaniny jednorodne i niejednorodne 
• przeprowadza doświadczenie polegające na filtrowaniu mieszaniny 
• wyjaśnia, czym różni się roztwór nasycony od nienasyconego 
• wyjaśnia, na czym polega utlenianie, podaje przykłady utleniania 
• wskazuje na mapie granice Polski z paostwami sąsiadującymi 
• analizuje wykresy dotyczące powierzchni i liczby ludności w Polsce 
• charakteryzuje pasy ukształtowania terenu w Polsce 
• dokonuje podziału skał ze względu na różne kryteria podziału, podaje przykłady 
• dokonuje podziału gleb w Polsce ze względu na kryterium żyzności podziału, podaje przykład 
• wyjaśnia znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby 
• charakteryzuje typy lasów w Polsce 
• wskazuje i charakteryzuje: górny, środkowy i dolny bieg rzeki 
• na dowolnym przykładzie omawia proces powstawania jeziora 
• omawia warunki życia w Bałtyku oraz wyjaśnia przyczynę piętrowego występowania glonów w morzu, definiuje plechę 
• wymienia przykłady ryb słodko- i słonowodnych, ssaków żyjących w Bałtyku 
• podaje definicje: zatoki, mierzei, zalewu, wyspy i ruchomych wydm, 



• opisuje, w jaki sposób powstał teren Żuław Wiślanych 
• charakteryzuje przemysł, który rozwinął się nad Bałtykiem 
• omawia budowę okrzemek oraz omawia znaczenie glonów 
• charakteryzuje przyrodę Mazur 
• opisuje warunki umożliwiające rozwój rolnictwa na Nizinie Śląskiej 
• uzasadnia twierdzenie, że Warszawa oraz Kraków są centrami nauki i kultury w Polsce 
• wyjaśnia, czym różni się Puszcza Białowieska od innych kompleksów leśnych w Polsce 
• wymienia naturalne elementy krajobrazu Wyżyny Śląskiej oraz charakteryzuje warunki życia ludzi na tym terenie 
• charakteryzuje krajobraz Wyżyny Lubelskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
• podaje przykłady zjawisk krasowych występujących na terenie Gór Świętokrzyskich  
• omawia rozwój przemysłu na terenie gór oraz omawia wpływ człowieka na przyrodę Sudetów 
• wskazuje na mapie i określa na mapie położenie Kotliny Jeleniogórskiej i Kotliny Kłodzkiej 
• wyjaśnia pojęcia: turnie, granie, żleby, piargi oraz znaczenie piętra kosodrzewiny 
• podaje przystosowania wybranych gatunków zwierząt do życia w Tatrach 
• wyjaśnia, czym są pomniki przyrody, użytki ekologiczne, ochrona gatunkowa 
 

4. Na ocenę bardzo dobrą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dobrą oraz: 
 
• wyjaśnia zależności między wybranymi układami 
• wymienia przykłady produktów, których powinno się unikad w codziennej diecie, uzasadnia wybór 
• podaje argumenty przemawiające za ograniczeniem ilości soli, cukru i konserwantów w pokarmach 
• wyjaśnia, na czym polega trawienie pokarmów oraz sposób wchłaniania pokarmu do krwi 
• wyjaśnia wpływ stresu na serce człowieka 
• wyjaśnia, na czym polega wymiana gazowa w płucach 
• identyfikuje komórkę jako miejsce, w którym zachodzi proces oddychania komórkowego 
• nazywa substancje budujące kości 
• omawia budowę mięśnia oraz podaje różnice w funkcjonowaniu różnych grup mięśni 
• umie samodzielnie podjąd wszystkie działania mające na celu skuteczną pomoc osobie poszkodowanej w wypadku 
• udziela pierwszej pomocy osobie mającej różne urazy (pokaz) 
• potrafi pokierowad działaniami osób, które są świadkami wypadku 
• omawia budowę komórki nerwowej i mózgu 
• identyfikuje narząd równowagi w uchu człowieka, nazywa go 
• wyjaśnia, że pełną informację o otaczającym nas świecie uzyskujemy dzięki współdziałaniu zmysłów 
• wyjaśnia, na czym polega proces menstruacji 
• wyjaśnia, co oznacza krzyk dziecka po jego narodzeniu 
• określa różnice potrzeb ludzi znajdujących się w różnych okresach rozwoju 
• wyjaśnia, z czym związany jest różny wiek dojrzewania dziewcząt i chłopców 
• wyjaśnia, dlaczego każdy człowiek może podobnie, ale jednak w różny sposób przechodzid okres dojrzewania 
• definiuje dojrzałośd społeczną człowieka oraz wyjaśnia określenie: człowiek w pełni dojrzały 
• podaje różne przyczyny chorób człowieka 
• wyjaśnia, dlaczego kleszcze są bardzo niebezpieczne dla człowieka 
• wyjaśnia rolę i znaczenie wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych 
• wyjaśnia rolę szczepieo ochronnych oraz wyjaśnia pojęcie: profilaktyka 
• projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że woda stawia większy opór niż powietrze 
• wyjaśnia pojęcia: ruch, punkt odniesienia, siła tarcia 
• wyjaśnia różnicę między szeregowym i równoległym sposobem połączenia odbiorników prądu 
• wyjaśnia, na czym polega działanie sił elektrostatycznych 
• wyjaśnia (na dowolnym przykładzie), jak działa dźwignia jedno- i dwustronna 
• wyjaśnia, czym są ciała fizyczne i wie, że świat zbudowany jest z materii 
• podaje przykłady sprawdzania właściwości ciał stałych 
• wyjaśnia, na czym polega zjawisko dyfuzji w cieczach oraz w gazach 
• wyjaśnia, jak zachowują się ciała stałe, ciecze i gazy pod wpływem temperatury 
• wyjaśnia pojęcia: izolatory i przewodniki elektryczności 
• wyjaśnia, czym są stopy metali, podaje przykłady i ich zastosowania 
• dobiera sposób rozdzielania mieszanin do podanych przykładów mieszanin 
• wyjaśnia, czym jest zawiesina 
• wyjaśnia znaczenie roztworów wodnych dla przyrody 
• wyjaśnia różnice między spalaniem a utlenianiem 
• wymienia i charakteryzuje gatunki roślin antropogenicznych 
• wyjaśnia, dlaczego w dolnym biegu rzeki panują najlepsze warunki do życia organizmów 
• wyjaśnia związek między obszarem zlodowaceo a występowaniem jezior Polsce 
• omawia znaczenie glonów w przyrodzie i życiu człowieka 
• wyjaśnia, dlaczego w Bałtyku żyje mało przedstawicieli ssaków 
• przedstawia w dowolniej formie walory przyrodnicze Wolioskiego i Słowioskiego Parku Narodowego 
• podaje różnice między glonami a roślinami 
• charakteryzuje czynniki, które ukształtowały krajobraz Pojezierza Mazurskiego 
• wyjaśnia termin: polska tajga 
• wymienia czynniki wpływające na słabe przekształcenie przez człowieka Niziny Podlaskiej 
• charakteryzuje zabytki Warszawy, Krakowa i Gdaoska oraz walory turystyczne tych miast 



• charakteryzuje przyrodę Wyżyny Śląskiej 
• wyjaśnia zależności istniejące między rodzajem skały, gleby a działalnością człowieka na danym terenie 
• porównuje krajobraz Tatr Wysokich z krajobrazami Gór Świętokrzyskich i Sudetów 
• wyjaśnia, jak powstaje wiatr halny oraz jaki wpływ na temperaturę powietrza ma wysokośd nad poziomem morza 
• charakteryzuje piętra roślinności występujących w Tatrach 
• wyjaśnia, czym różni się ochrona gatunkowa ścisła od częściowej 
 

5. Na ocenę celującą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą oraz: 
 
• przygotowuje tygodniowy jadłospis dla swojej rodziny 
• podaje przykłady diet koniecznych w żywieniu osób z problemami zdrowotnymi 
• rozróżnia trawienie mechaniczne i enzymatyczne i wyjaśnia, na czym one polegają i jaki wpływ mają na funkcjonowanie organizmu człowieka 
• podaje przykłady działao wspomagających pracę serca człowieka oraz mających na celu dbanie o układ oddechowy 
• dostrzega wpływ poprawnego siedzenia i noszenia plecaków na kręgosłup człowieka 
• proponuje zestaw dwiczeo, które można wykonad podczas rozgrzewki na lekcji wychowania fizycznego 
• umie kierowad zespołem dwóch lub trzech osób będących świadkami wypadku 
• wie, że mózg pełni funkcje nadrzędną w stosunku do innych narządów 
• przeprowadza doświadczenie z wykorzystaniem kamery obskury 
• wie, że płed człowieka jest określona już w momencie zapłodnienia 
• uzasadnia koniecznośd dbania w szczególny sposób o zdrowie kobiety w ciąży 
• wymienia przyczyny, które mogą opóźnid lub zakłócid okres dojrzewania 
• wyjaśnia pojęcie: homeostaza organizmu 
• przygotowuje plakat lub ulotkę informacyjną na temat wybranej choroby zakaźnej 
• charakteryzuje wybrane (jeden lub dwa) pasożyty, którymi możemy się zarazid podczas egzotycznych podróży 
• charakteryzuje daltonizm lub inne choroby genetyczne człowieka 
• ocenia, czy szkoła lub budynek mieszkalny jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych 
• rozumie znaczenie profilaktyki w życiu człowieka 
• przygotowuje plakat informujący o zasadach bezpieczeostwa w domu lub szkole 
• wyjaśnia, czym jest i jak działa stan nieważkości 
• charakteryzuje (na wybranych przykładach) niebezpieczeostwa wynikające ze złego użytkowania urządzeo elektrycznych 
• wyjaśnia, na czym polega zwarcie instalacji elektrycznej 
• wyjaśnia, dlaczego Ziemia nazywana jest ogromnym magnesem 
• przeprowadza doświadczenie ilustrujące zjawisko dyfuzji w cieczach i gazach 
• wyjaśnia zjawisko gołoledzi w kontekście wpływu temperatury i jej zmian na różne materiały 
• wyjaśnia pojęcie: metale szlachetne, wymienia przykłady oraz ich zastosowania 
• przeprowadza doświadczenia polegające na odparowaniu mieszaniny 
• przeprowadza doświadczenie ilustrujące proces krystalizacji, wyjaśnia, na czym polega krystalizacja 
• definiuje pojęcie: reakcja chemiczna, podaje przykłady 
• wykonuje prezentacje lub plakat na temat Polski 
• przeprowadza doświadczenie ilustrujące wpływ gleby na różne substancje (np. papier, plastik, drewno, metal, szkło) 
• przygotowuje prezentację lub plakat o wybranym typie lasu 
• przedstawia w dowolniej formie walory przyrodnicze Wolioskiego i Słowioskiego Parku Narodowego 
• przygotowuje trasę wycieczki turystycznej po Gdaosku, Warszawie i Krakowie 
• przygotowuje prezentację na temat parków narodowych leżących na terenie Nizin Środkowopolskich 
• przygotowuje prezentację na temat żubra 
• przygotowuje ciekawostki na temat osobliwości przyrodniczych występujących na Wyżynie Lubelskiej 
• przygotowuje ciekawostki na temat osobliwości przyrodniczych występujących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
• przygotowuje prezentację na temat Świętokrzyskiego, Karkonoskiego oraz Tatrzaoskiego Parku Narodowego 
• przygotowuje prezentację na temat parku narodowego, krajobrazowego lub rezerwatu znajdującego się w pobliżu szkoły 
 
 

Uczeo, który nie spełnił wymagao edukacyjnych na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 

 


