
Wymagania z podstawy programowej 27.04.-24.05. 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. 1) charakteryzuje przemiany w strukturze przemysłu w Niemczech na przykładzie Nadrenii Północnej-
Westfalii;
VIII.3) przedstawia przykłady atrakcji turystycznych i rekreacyjno-sportowych Czech i Słowacji
VIII.2) projektuje trasę wycieczki po Litwie i Białorusi uwzględniającej wybrane walory środowiska 
przyrodniczego i kulturowego;
VIII.4) rozumie problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy;

Klasa VII  geografia
Uczeń:
XI.2 analizuje warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające
produkcję energii  oraz określa ich wpływ na rozwój energetyki na przykładzie województw pomorskiego i 
łódzkiego;
XI.3 identyfikuje związki między rozwojem dużych miast a zmianami w strefach podmiejskich na 
przykładzie obszarów Warszawy i Krakowa;
XI.4 wyjaśnia wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach wiejskich na 
przykładach wybranych gmin województw zachodniopomorskiego i podlaskiego
XI.5 wykazuje wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r. na zmiany struktury 
zatrudnienia na przykładzie konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej;
XI.6 identyfikuje związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a lokalizacją przedsiębiorstw 
przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych w obszarze Wrocławia oraz między transportem
morskim a lokalizacją inwestycji przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta;
XI.7 określa wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski 
na rozwój turystyki na tych obszarach
XII.1 wskazuje położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski;
XII.2 charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy;

Klasa VII  chemia
Uczeń:
III. 5) wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej; 
IV. 2) opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych tlenków 
V. 4) […] definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit; […]
V. 5) wskazuje na zastosowania wskaźników, np. fenoloftaleiny, oranżu metylowego, uniwersalnego 
papierka wskaźnikowego; 
V. 6) wymienia rodzaje odczynu roztworu; określa i uzasadnia odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, 
obojętny)



VI. 1) rozpoznaje wzory wodorotlenków […]; zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków;

Klasa VIII geografia
Uczeń:
XVII.2) identyfikuje prawidłowości w rozmieszczeniu ludności i główne cechy gospodarki Australii na tle 
warunków przyrodniczych.
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. 3) opisuje budowę cząsteczki tłuszczu; klasyfikuje tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia 
i charakteru chemicznego; opisuje wybrane właściwości fizyczne tłuszczów;
X. 5) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; 
X. 6) bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich; 
opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; 
X. 7) wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów (węglowodanów); 
klasyfikuje cukry na proste (glukoza, fruktoza) i złożone (sacharoza, skrobia, celuloza)


