
Wymagania z podstawy programowej 25.05.-25.06. 2020r.

Klasa V geografia
Uczeń:
IV.1) wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów; 
IV. 3) przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, 
ilustracjach; 
IV.4) rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla poznawanych krajobrazów; 
IV.7) ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami 
klimatycznymi;

Klasa VI  geografia
Uczeń:
VIII.4) rozumie problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy;
VIII.5) wykazuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i charakteryzuje gospodarkę Rosji
VIII.6) charakteryzuje relacje Polski z krajami sąsiadującymi; 
VIII.7) rozumie potrzebę kształtowania dobrych relacji Polski z jej sąsiadami.

Klasa VII  geografia
Uczeń:
XII.1 wskazuje położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski;
XII.2 charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy;
XII.3 rozpoznaje skały występujące we własnym regionie;
XII.4 prezentuje główne cechy struktury demograficznej ludności i gospodarki regionu
na podstawie danych statystycznych;
XII.5 przedstawia w dowolnej formie (np. prezentacji multimedialnej, plakatu, filmu, wystawy 
fotograficznej) przyrodnicze i kulturowe walory regionu;
XII.6 projektuje trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie;
XII.7 wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego 
XIII.1 określa obszar utożsamiany z własną „małą ojczyzną” jako symboliczną przestrzenią w wymiarze 
lokalnym; 
XIII.2 rozpoznaje w terenie główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności „małej 
ojczyzny”; 
XIII.3 przedstawia w dowolnej formie atrakcyjność „małej ojczyzny” jako miejsca zamieszkania; 
XIII.5 identyfikuje się z „małą ojczyzną” 

Klasa VII  chemia
Uczeń:
V. 6) wymienia rodzaje odczynu roztworu; określa i uzasadnia odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, 
obojętny)
VI. 1) rozpoznaje wzory wodorotlenków; zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków;
VI. 2) projektuje i przeprowadza doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek 
(rozpuszczalny i trudno rozpuszczalny w wodzie), 
VI. 3) opisuje właściwości i wynikające z nich zastosowania niektórych wodorotlenków 
IV. 7) pisze równania reakcji wodoru z niemetalami; 
VI. 4) wyjaśnia, na czym polega dysocjacja elektrolityczna zasad;definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit; 
rozróżnia pojęcia: wodorotlenek i zasada



Klasa VIII geografia
Uczeń:
XVIII.1) charakteryzuje położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy oraz wyjaśnia
konieczność zachowania jej statusu określonego Traktatem Antarktycznym
XVIII.2) przedstawia cele badań aktualnie prowadzonych w Arktyce i Antarktyce oraz
prezentuje osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych;
3) opisuje warunki życia w polarnej stacji badawczej.

Klasa VIII chemia
Uczeń:
X. 7) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów (węglowodanów); 
klasyfikuje cukry na proste (glukoza, fruktoza) i złożone (sacharoza, skrobia, celuloza)
X. 8) podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne glukozy 
i fruktozy; wymienia i opisuje ich zastosowania
X. 9) podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne sacharozy; wskazuje
na jej zastosowania
X. 10) podaje przykłady występowania skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych 
związków; wymienia różnice w ich właściwościach fizycznych; opisuje znaczenie i zastosowania tych 
cukrów; 


