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1. Na ocenę dopuszczającą z przyrody, uczeo: 
 

• podaje przykłady naturalnych i sztucznych źródeł światła 
• wymienia przykłady warunków wpływających na dobre widzenie przedmiotów 
• wie, że światło białe składa się kilku kolorów oraz wymienia w kolejności kolory tęczy 
• podaje przykłady źródeł dźwięków 
• wie, czego dokonał M. Kopernik 
• identyfikuje Słooce jako gwiazdę najbliższą Ziemi oraz wie, że Ziemia jest 3. planetą Układu Słonecznego 
• podaje nazwisko Polaka, który odbył podróż kosmiczną  
• identyfikuje globus jako model Ziemi i wskazuje na nim: równik, bieguny, równoleżniki, południki i kierunki świata 
• określa położenie punktu względem równika (półkula północna i południowa) 
• wyjaśnia, dlaczego na Ziemi następują po sobie dzieo i noc 
• wymienia daty pierwszych dni kalendarzowych pór roku 
• wskazuje na globusie i na mapie kontynenty świata  
• wskazuje na schemacie formy ukształtowania dna morskiego oraz strefy życia w morzu 
• wymienia przykłady i zwierząt żyjących w różnych strefach morza 
• wskazuje na mapie świata rafę koralową przy wybrzeżach Australii oraz wyjaśnia, dlaczego rafa jest „kolorowa” 
• wyjaśnia źródła wiedzy o powstaniu życia na Ziemi  
• rozróżnia na schematach przykłady dinozaurów roślino- i mięsożernych 
• wymienia nazwiska podróżników, którzy dokonali ważnych odkryd geograficznych 
• wymienia 2 cechy klimatu na podstawie analizy diagramu klimatycznego 
• wskazuje na mapie świata wybrane 2 strefy krajobrazowe 
• wymienia podstawowe cechy klimatu wilgotnych lasów równikowych 
• wymienia przykłady roślin oraz zwierząt występujących na terenie wilgotnych lasów równikowych 
• identyfikuje sawannę jako formacje trawiastą oraz nazywa dwie pory roku na sawannie 
• rozpoznaje na zdjęciach zwierzęta żyjące na sawannie 
• wymienia cechy pustyo oraz rozpoznaje na zdjęciach zwierzęta żyjące na pustyni 
• wskazuje strefę śródziemnomorską na mapie i podaje przykłady roślin uprawnych pochodzących z tej części świata 
• wie, że nad Morzem Śródziemnym rozwinęły się starożytne cywilizacje 
• identyfikuje Himalaje jako najwyższe góry świata 
• identyfikuje Alpy jako najwyższe góry Europy, wskazuje je na mapie Europy 
• wymienia nazwy warstw lasu 
• identyfikuje step jako formację trawiastą oraz wymienia przykłady roślin rosnących na stepach 
• wymienia przykłady roślin i zwierząt tajgi 
• wyjaśnia pojęcie wiecznej zmarzliny 
• wymienia przykłady roślin i zwierząt tundry 
• wskazuje na mapie świata Arktykę i Antarktydę 
• opisuje budowę dżdżownicy i ślimaka winniczka oraz opisuje cechy miejsc występowania obu organizmów 
• opisuje schemat budowy owada i pająka 
• wyjaśnia, dlaczego płazy zalicza się do zwierząt dwóch środowisk oraz wymienia kilku przedstawicieli płazów 
• opisuje budowę ciała jaszczurki oraz rozróżnia na zdjęciach i podaje cechy różniące zaskrooca i żmii zygzakowatej 
• opisuje budowę ciała ptaka oraz wymienia przykłady ptaków należących do 2–3 wybranych grup 
• podaje przykłady ptaków zimujących w Polsce i odlatujących do ciepłych krajów 
• wyjaśnia pojęcie ssaki, na przykładzie dowolnie wybranego ssaka podaje cechy jego budowy 
• wymienia przykłady ssaków łożyskowych należących do 2–3 wybranych grup  
• podaje przykłady ssaków należących do stekowców i torbaczy 
• wymienia 3–4 przykłady globalnych zagrożeo oraz podaje sposoby działao mających na celu ochronę naszej planety 
• wyjaśnia, czym jest czerwona księga zwierząt 
 

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

• rozpoznaje na schematach zjawiska: odbicia, rozpraszania pochłaniania i światła, załamania się promieni świetlnych 
• przeprowadza obserwacje przejścia światła białego przez pryzmat 
• podaje przykłady świadczące o tym, że dźwięki rozchodzą się w różnych ośrodkach 
• wskazuje różnice między gwiazdą a planetą 
• wyjaśnia, dlaczego na Ziemi panują warunki umożliwiające życie  
• wymienia przykłady pojazdów i urządzeo, które człowiek wysyłał w kosmos 
• wyjaśnia, jak działa siła grawitacji 
• wyjaśnia, czym jest oś ziemska 
• wskazuje na mapie świata, równik, południk zerowy i 180°, bieguny, kierunki główne, półkule 
• rozróżnia siatkę geograficzna i kartograficzną 



• określa położenie punktu względem równika i południka 0° (półkula północna i południowa, zachodnia i wschodnia) 
• wie, że Ziemia obraca się z zachodu na wschód, demonstruje to na globusie 
• wskazuje na mapie świata położenie stref oświetleniowych 
• wyjaśnia pojęcia: równonoc wiosenna i jesienna, przesilenie letnie i zimowe 
• wskazuje na globusie i na mapie oceany świata oraz wyjaśnia pojęcie wszechocean 
• charakteryzuje szelf kontynentalny, opisuje na schemacie długośd i grzbiet fali 
• omawia przystosowania zwierząt żyjących w różnych strefach morza 
• charakteryzuje warunki życia i zwierzęta występujące na rafie koralowej  
•podaje warunki w jakich powstało życie na Ziemi 
• definiuje pojęcia: skamieliny i paleontolog 
• charakteryzuje przystosowania tyranozaura do drapieżnictwa 
• omawia odkrycia K. Kolumba oraz wskazuje na mapie trasy wypraw wybranych podróżników 
• rozróżnia klimat od pogody 
• wskazuje i nazywa na mapie świata strefy krajobrazowe 
• wskazuje na mapie świata tereny wilgotnych lasów równikowych 
• rozpoznaje na zdjęciach wybrane gatunki roślin i zwierząt żyjących w lesie równikowym 
• charakteryzuje życie ludzi na tym terenie 
• wskazuje na mapie świata sawannę afrykaoską 
• nazywa i rozpoznaje na zdjęciach drzewa sawanny 
• kwalifikuje zwierzęta do roślinożerców, drapieżników i padlinożerców 
• buduje łaocuch pokarmowy z organizmów sawanny 
• wskazuje na mapie świata Saharę i pustynię Gobi 
• rozpoznaje i nazywa rodzaje pustyo 
• opisuje cechy klimatu śródziemnomorskiego  
• podaje przykłady paostw leżących nad Morzem Śródziemnym 
• wyjaśnia, dlaczego strefę śródziemnomorską nazywa się kolebką cywilizacji europejskiej 
• wskazuje na mapie świata Himalaje 
• wymienia w kolejności pietra roślinności w Himalajach i w Alpach 
•wymienia przykłady zwierząt żyjących w Himalajach 
• opisuje cechy klimatu alpejskiego  
• wymienia i rozpoznaje na zdjęciach przykłady organizmów żyjących w poszczególnych warstwach lasu 
• podaje przykłady łaocuchów pokarmowych funkcjonujących w lesie liściastym 
• wskazuje na mapie świata obszary strefy stepów oraz wymienia przykłady zwierząt żyjących na stepach 
• wskazuje na mapie świata obszary tajgi oraz rozpoznaje gatunki zwierząt żyjących w tajdze 
• wymienia cechy klimatu tundry oraz pustyni lodowej 
• omawia znaczenie dżdżownic dla środowiska oraz charakteryzuje przystosowania dżdżownicy do życia w glebie 
• opisuje etapy rozwoju motyla 
• podaje przykłady pozytywnej i negatywnej roli owadów w przyrodzie i życiu człowieka 
• identyfikuje kleszcze i świerzbowce jako pajęczaki, charakteryzuje miejsca ich występowania 
• wymienia cechy przystosowujące płazy do życia na lądzie i życia w wodzie 
• dzieli płazy na ogoniaste i bezogonowe 
• wymienia cechy przystosowujące gady do życia na lądzie 
• wymienia przykłady gadów żyjących w Polsce 
• wymienia cechy przystosowujące ptaki do lotu 
• wskazuje na zależnośd kształtów dziobów i kooczyn od rodzaju pożywienia ptaków 
• wymienia przykłady gniazdowników i zagniazdowników 
• charakteryzuje przystosowania 2–3 grup ptaków, np. drapieżnych, brodzących i ziarnojadów 
• wyjaśnia różnice uzębieniu ssaków roślinożernych i mięsożernych 
• charakteryzuje przystosowania 2–3 grup ssaków łożyskowych 
• charakteryzuje przystosowania kangura i kolczatki do życia 
• wyjaśnia, jak doszło do powstania dziury ozonowej oraz kwaśnych opadów 
• wymienia przykłady alternatywnych źródeł energii 
• rozpoznaje symbole międzynarodowych organizacji działających na rzecz ochrony przyrody 
 

3. Na ocenę dobrą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną oraz: 
 
• wie, że światło rozchodzi się po liniach prostych, podaje przykłady, które to potwierdzają  
• podaje warunki powstawania tęczy 
• rysuje schemat przejścia światła białego przez pryzmat 
• wykonuje doświadczenie ilustrujące przenoszenie dźwięków przez ciała stałe 
• porównuje prędkości rozchodzenia się dźwięków na podstawie zjawisk przyrodniczych, doświadczeo lub pokazów 
• wyjaśnia różnice między teorią geo- i heliocentryczną 
• definiuje pojęcia: planetoidy, komety 
• wymienia w kolejności planety Układu Słonecznego 
• identyfikuje Księżyc jako naturalnego satelitę Ziemi 
• wymienia przykłady astronautów i ich dokonania w kosmosie 
• wyjaśnia różnice między masą o ciężarem, podaje jednostki masy i ciężaru 
• określa z pomocą nauczyciela współrzędne geograficzne 
• podaje cechy równoleżników i południków 



• wyjaśnia, dlaczego w Polsce mamy czas letni i zimowy 
• wyjaśnia różnice w oświetleniu różnych stref na świecie 
• wyjaśnia, jak się zmienia oświetlenie kuli ziemskiej w ciągu roku 
• wskazuje na mapie umowną granicę między Europą i Azją 
• wyjaśnia sposób powstawania fali morskiej, prądów morskich, rafy koralowej 
• charakteryzuje warunki życia w różnych strefach morza 
• omawia budowę polipa parzydełkowców, charakteryzuje ryby głębinowe 
•wyjaśnia jak powstała atmosfera zawierająca tlen 
• wymienia sposoby poruszania się dinozaurów 
• wymienia różnice między wybranymi grupami dinozaurów 
• podaje przyczyny i skutki wielkich odkryd geograficznych 
• opisuje wyprawy Ferdynanda Magellana 
• analizuje i odczytuje dane z diagramu klimatycznego, rysuje diagram klimatyczny na podstawie danych 
• wyjaśnia przyczyny istnienia stref krajobrazowych na świecie 
• omawia budowę lasu równikowego  
• omawia przystosowania roślin i zwierząt do życia w wilgotnych lasach równikowych, na sawannie i pustyni 
• wyjaśnia rolę padlinożerców na sawannie  
• charakteryzuje życie ludzi w lesie równikowym oraz na pustyni i sawannie 
• omawia przystosowania roślin i zwierząt do życia w regionie Morza Śródziemnego 
• podaje przykłady zabytków Grecji i Włoch oraz charakteryzuje życie ludzi na tym terenie 
• wyjaśnia pojęcia góry: wysokie, średnie i niskie 
• podaje przystosowania roślin i zwierząt do życia w górach wysokich 
• analizuje diagram klimatyczny panujący w górach i w dolinach alpejskich 
• wskazuje na mapie strefę lasów liściastych oraz charakteryzuje przystosowania organizmów do życia w tej strefie 
• charakteryzuje przystosowania organizmów do życia na stepie, w tajdze, tundrze i pustyni lodowej 
• rozróżnia gatunki drzew iglastych tajgi 
• wyjaśnia znaczenie śluzu pokrywającego ciało dżdżownicy i ślimaka winniczka 
• rozróżnia typy aparatów gębowych owadów 
• podaje cechy przystosowawcze pajęczaków  
• omawia etapy rozwoju płazów, gadów i ptaków 
• opisuje sposób zdobywania pokarmu przez płazy 
• rozróżnia wybrane gatunki płazów podając ich cechy charakterystyczne 
• opisuje sposób zdobywania pokarmu przez gady 
• rozróżnia wybrane gatunki gadów podając ich cechy charakterystyczne 
• rozróżnia typy piór i podaje ich znaczenie oraz opisuje budowę pióra ptasiego 
• wyjaśnia pojęcia: gniazdowniki i zagniazdowniki 
• charakteryzuje ptaki należące do nielotów 
• omawia budowę skóry ssaka oraz podaje przykłady wytworów naskórka  
• wyjaśnia pojęcie ssaki łożyskowe 
• kwalifikuje gatunki ptaków i ssaków do różnych grup 
• wyjaśnia pojęcia: stekowce i torbacze. Podaje cechy różniące je od ssaków łożyskowych 
• wymienia skutki ocieplenia się klimatu 
• wymienia i charakteryzuje wybrane programy mające na celu ochronę przyrody w Polsce i na świecie 
 

4. Na ocenę bardzo dobrą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dobrą oraz: 
 
• wyjaśnia zjawiska: rozszczepienia,  odbicia, rozpraszania, pochłaniania i światła, załamania się promieni świetlnych 
• wyjaśnia sposób rozchodzenia się dźwięków 
• wie, kim byli Galileusz i Kepler 
•wyjaśnia znaczenie teorii heliocentrycznej dla rozwoju nauki  
• wymienia typy planet i podaje przykłady, rozróżnia fazy Księżyca 
• wyjaśnia znaczenie lotów kosmicznych dla rozwoju nauki 
• wyjaśnia, co to jest pole grawitacyjne 
• samodzielnie określa współrzędne geograficzne oraz na podstawie współrzędnych geograficznych odnajduje punkty na mapie lub globusie 
• identyfikuje strefy czasowe jako skutek obrotowego ruchu Ziemi 
• wyjaśnia pojęcie rok przestępny 
• wyjaśnia nazwę Eurazja 
• wyjaśnia zjawisko przypływów i odpływów 
• charakteryzuje cechy ssaków umożliwiające im życie w morzach 
• wyjaśnia pojęcie symbioza, podaje przykłady 
• wymienia kolejnośd powstawania organizmów na Ziemi 
• charakteryzuje przystosowania dinozaurów roślinożernych do trawienia pokarmu roślinnego 
• charakteryzuje odkrycia Jamesa Cooka 
• oblicza roczną amplitudę temperatury powietrza i średnią sumę rocznych opadów  
• na podstawie diagramu klimatycznego identyfikuje strefy krajobrazowe na świecie 
• definiuje epifity, podaje przykłady 
• uzasadnia, na przykładach, koniecznośd ochrony lasów równikowych oraz zwierząt w nich żyjących 
•porównuje klimat i roślinnośd wilgotnych lasów równikowych i sawanny afrykaoskiej 
• omawia wpływ warunków klimatycznych na życie ludzi na sawannie 



• porównuje klimat i roślinnośd wilgotnych lasów równikowych, sawanny afrykaoskiej i pustyni 
• wyjaśnia pojęcie makia, opisuje krajobraz wulkaniczny 
• uzasadnia, dlaczego ten rejon świata jest atrakcyjny turystycznie 
• charakteryzuje zajęcia ludzi żyjących w Tybecie 
• charakteryzuje życie ludzi na tym terenie, wyjaśnia, dlaczego na terenie Alp rozwinęła się turystyka 
• wskazuje zależności między warunkami klimatycznymi a typem lasu 
• rozróżnia pojęcia: step, pampa i preria 
• omawia życie ludzi na stepie i w tundrze 
• omawia, na czym polega gospodarcze wykorzystanie stepów 
• wyjaśnia, dlaczego tajga jest trudną i nieprzyjazną strefą dla życia ludzi 
• charakteryzuje bogactwa mineralne tundry 
• omawia działalnośd ludzi w Arktyce i Antarktydzie  
• omawia sposoby rozmnażania dżdżownicy i ślimaka winniczka 
• uzasadnia, dlaczego osy, pszczoły i mrówki zaliczane są do owadów społecznych 
• opisuje sposoby zdobywania pożywienia przez pająki 
• porównuje cechy budowy kijanki i osobnika dorosłego płazów 
• klasyfikuje płazy, gady 
• porównuje cechy gadów z cechami płazów 
• wyjaśnia pojęcia: kości pneumatyczne, grzebieo mostka, podwójne oddychanie, stałocieplnośd 
• wyjaśnia, na przykładach, na czym polegają wędrówki ptaków 
• charakteryzuje rozmnażanie i rozwój ssaków, wyjaśnia pojęcie owodniowce 
• omawia przystosowania nietoperzy do lotu 
• wyjaśnia, dlaczego koala nie jest misiem 
• wyjaśnia, na przykładach, przyczyny wymierania i ginięcia niektórych gatunków roślin lub zwierząt 
• wyjaśnia, na czym polega zrównoważony rozwój 
 

5. Na ocenę celującą, uczeo spełnia wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą oraz: 
 
• nazywa przyrządy, w działaniu których wykorzystano zjawiska odbicia i załamania światła 
• udowadnia, że światło białe składa się z wielu barw widmowych 
• projektuje i wykonuje doświadczenie ilustrujące przenoszenie dźwięków przez różne ośrodki: ciała stałe, powietrze  
• definiuje pojęcie: rok świetlny  
• charakteryzuje warunki panujące na Księżycu 
• wyjaśnia znaczenie skrótu NASA, przygotowuje informacje na temat działalności NASA 
• dzieli stopnie na minuty przy określaniu współrzędnych geograficznych 
• wyjaśnia przyczyny i sposób powstawania tsunami 
• przygotuje prezentację multimedialną na temat życia w wybranej strefie morza 
• omawia wpływ zanieczyszczeo mórz i oceanów na życie ekosystemów morskich 
• wyjaśnia pojęcia: żywe skamieliny 
• przygotuje plakat na temat wybranego przez siebie gatunku dinozaura 
• przygotowuje informacje na temat odkryd geograficznych Barnarda Polaka 
• wyjaśnia, jakie znaczenie ma znajomośd prognozy pogody w różnych dziedzinach życia ludzi 
• przedstawia rolę i znaczenie wilgotnych lasów równikowych w ekosystemie świata 
• przedstawia rolę i znaczenie wilgotnych lasów równikowych w ekosystemie świata 
• na podstawie różnych źródeł wiedzy omawia przystosowania obronne i ochronne organizmów żyjących na sawannie 
• przygotowuje prezentację multimedialną na temat życia pustyni 
• przygotowuje album lub ulotkę informującą o atrakcjach turystycznych tej strefy 
• przygotowuje informacje na temat wypraw w Himalaje, w tym wypraw polskich 
• przygotowuje prezentację multimedialną na temat sportów zimowych uprawianych w Alpach 
•analizuje lesistośd Europy i Ameryki Północnej na podstawie map tematycznych 
• porównuje warunki klimatyczne i życie ludzi na stepie, pampie i prerii 
 • przygotowuje prezentacje multimedialną na temat życia w tundrze 
• przedstawia prace polskich polarników w Arktyce i Antarktydzie 
• omawia rolę dżdżownic w powstawaniu próchnicy 
• omawia rolę owadów w zwalczaniu innych owadów, zaliczanych do szkodników 
• prezentuje ciekawostki na temat różnych pajęczaków 
• podaje powody ochrony płazów  
• przygotowuje ciekawostki na temat różnych, wybranych gatunków płazów 
• przygotowuje ciekawostki na temat różnych, wybranych gatunków gadów 
• przedstawia informacje na temat kukułki jako ptaka odrzucającego jaja innym ptakom 
• przygotowuje ciekawostki na temat różnych, wybranych gatunków ssaków łożyskowych 
 

 

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

 


