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Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie IV (25.03-10.04.2020)

Lp
.

Temat lekcji  Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Liczby mieszane 
(3 godziny)

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Uczeń:
5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej,
a liczbę mieszaną w postaci ułamka niewłaściwego;
7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi 
liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne 
zaznaczone na osi liczbowej;
12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne);

• zaznacza na osi liczbowej liczbę mieszaną
• porównuje liczby mieszane i ułamki niewłaściwe

2. Ułamek jako iloraz 
(1 godzina)

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Uczeń:
2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz 
liczb naturalnych jako ułamek zwykły;

• podaje wynik dzielenia w postaci ułamka nieskracalnego
i liczby mieszanej

3. Dodawanie 
i odejmowanie ułamków
(3 godziny)

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Uczeń:
1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe 
o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane;

• dodaje i odejmuje liczby mieszane o jednakowych 
mianownikach

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem 
dodawania i odejmowania ułamków zwykłych 
o jednakowych mianownikach

• przedstawia liczbę mieszaną w postaci sumy lub różnicy 
liczb mieszanych

4. Mnożenie ułamka przez
liczbę naturalną
(3 godziny)

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Uczeń:
1) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe 
o mianownikach jedno- lub dwucyfrowych, a także liczby 
mieszane;

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia 
ułamków przez liczby naturalne



Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie V (25.03-10.04.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Różne jednostki
pola.

(2 godziny)

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
2) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, 
przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych 
wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na 
przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;
3) stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w 
trakcie obliczeń);

 zamienia jednostki pola

 rozwiązuje zadania tekstowe 
z wykorzystaniem różnych jednostek 
pola

porównuje powierzchnie wyrażone 
w różnych jednostkach

2. Kalendarz 
i zegar

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.
Uczeń:
3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;
4) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach;

XIV. Zadania tekstowe.
Uczeń:
5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody;

 oblicza upływ czasu pomiędzy 
wskazaniami zegara

 oblicza godzinę po upływie podanego 
czasu od podanej godziny

 oblicza datę po upływie podanej liczby 
dni od podanego dnia

rozwiązuje proste zadania dotyczące 
czasu z wykorzystaniem informacji 
podanych w tabelach i kalendarzu

3. Miary, wagi 
i pieniądze

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.
Uczeń:
6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, 
metr, kilometr;
7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, dekagram, kilogram, tona;

XIV. Zadania tekstowe.
Uczeń:

 zamienia jednostki masy

oblicza koszt zakupu przy podanej cenie 
za kilogram lub metr



5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną 
wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody;

4. Średnia 
arytmetyczna

(2 godziny)

 oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb
naturalnych

rozwiązuje proste zadania tekstowe 
polegające na obliczaniu średniej 
arytmetycznej (np. średnia odległość, 
waga

5. Liczby dodatnie
i ujemne

(2 godziny)

III. Liczby całkowite.
Uczeń:
1) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych;
2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
4) porównuje liczby całkowite;

XII. Obliczenia praktyczne.
Uczeń:
5) odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną);

 wyznacza liczbę przeciwną do danej

 odczytuje temperaturę z termometru

 odczytuje liczby całkowite zaznaczone 
na osi liczbowej

 zaznacza na osi liczbowej podane liczby
całkowite

porównuje dwie liczby całkowite

Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie VI (25.03-10.04.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Bryły i ich 
objętość

(2 godziny)

X. Bryły.
Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w 
sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;
2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i 
uzasadnia swój wybór;
5) wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi 
graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych krawędzi.

 rozpoznaje oraz nazywa ostrosłupy i graniastosłupy 
proste

 podaje liczbę wierzchołków, krawędzi, ścian 
graniastosłupa i ostrosłupa o danej podstawie

 rysuje rzut graniastosłupa prostego



XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
5) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi;
6) stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3;

 rysuje rzut ostrosłupa

 wskazuje oraz nazywa poszczególne elementy 
ostrosłupa i graniastosłupa prostego

 oblicza objętość bryły zbudowanej z sześcianów 
jednostkowych

 oblicza objętość sześcianu o danej długości krawędzi

 oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach 
podanych w tej samej jednostce

 oblicza objętość graniastosłupa prostego przy danych 
polu podstawy i wysokości bryły

rozwiązuje proste zadania dotyczące objętości i 
pojemności

2. Zamiana 
jednostek

(3 godziny)

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
5) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych 
długościach krawędzi;
6) stosuje jednostki objętości i pojemności: mililitr, litr, cm3, dm3, m3;

 zamienia jednostki długości

 stosuje jednostki objętości i pojemności 

 wyraża objętość danej bryły w różnych jednostkach 
(proste przypadki)

rozwiązuje elementarne zadania tekstowe 
z wykorzystaniem jednostek pola, objętości 
i pojemności

3. Siatki brył

(3 godziny)

X. Bryły.
Uczeń:
1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w 
sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył;
2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i 
uzasadnia swój wybór;
3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
4) rysuje siatki prostopadłościanów;
5) wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi 

 dopasowuje bryłę do jej siatki

 rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów

 rozpoznaje i nazywa wielościan na podstawie jego 
siatki

 określa na podstawie siatki wymiary wielościanu

 rysuje siatki prostopadłościanów o podanych 



graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych kraw.ędzi. wymiarach

wskazuje na siatce graniastosłupa i ostrosłupa sklejane 
wierzchołki i krawędzie

4. Pole 
powierzchni 
bryły

(3 godziny)

X. Bryły.
Uczeń:
3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
4) rysuje siatki prostopadłościanów;
5) wykorzystuje podane zależności między długościami krawędzi 
graniastosłupa do wyznaczania długości poszczególnych krawędzi.

 stosuje ze zrozumieniem pojęcie pola powierzchni 
całkowitej wielościanu

 oblicza pole powierzchni całkowitej 
prostopadłościanu o wymiarach podanych w tej samej 
jednostce

rozwiązuje proste zadania dotyczące pola powierzchni 
całkowitej prostopadłościanu

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie V (25.03-10.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania celów

1. 20. Korzeń – organ 
podziemny rośliny
•główne funkcje i budowa 

korzenia
• rodzaje systemów 

korzeniowych
• budowa wewnętrzna 

•poznanie funkcji i budowy 
korzenia

•wykazanie związku budowy 
korzenia z jego funkcjami

wskazanie przykładów 
modyfikacji korzeni i ich 
adaptacji 

wymagania 
szczegółowe: II.5.5b,
II.5.5c

•analizowanie schematów 
przedstawiających budowę korzenia, 
systemów korzeniowych
i modyfikacji korzeni

•obserwacje makroskopowe korzeni
wyszukiwanie w różnych źródłach 
informacji na temat modyfikacji korzeni i 



korzenia
przekształcenia korzeni

do środowiska życia rośliny ich funkcji

2. 21. Pęd. Budowa i funkcje 
łodygi
•budowa i rodzaje pędów
• funkcje łodygi
• budowa wewnętrzna 

łodygi
•elementy rośliny 

budujące łodygę roślin 
zielnych

przekształcenia łodyg

•wykazanie różnicy między 
pędem a łodygą

•poznanie budowy i funkcji 
łodygi

•wykazanie związku 
modyfikacji łodygi ze 
środowiskiem życia rośliny

omówienie przykładów 
modyfikacji łodygi

wymagania 
szczegółowe: II.5.5b,
II.5.5c

•analizowanie schematów 
przedstawiających budowę korzenia, 
systemów korzeniowych
i modyfikacji korzeni

•obserwacje makroskopowe korzeni
wyszukiwanie w różnych źródłach 
informacji na temat modyfikacji korzeni i 
ich funkcji

3. 22. Liść – wytwórnia 
pokarmu
•budowa i główne funkcje 

liścia
• różnorodna budowa liści
• budowa wewnętrzna liścia
•przekształcenia liści

•wykazanie różnicy między 
pędem a łodygą

•poznanie budowy i funkcji 
łodygi

•wykazanie związku 
modyfikacji łodygi ze 
środowiskiem życia rośliny

omówienie przykładów .

wymagania 
szczegółowe: II.5.5b,
II.5.5c

•analiza schematów przedstawiających
budowę rodzajów liści

•obserwacje makroskopowe liści
wyszukiwanie w różnych źródłach 
informacji na temat modyfikacji liści
i ich adaptacji do środowiska

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VI (25.03-10.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury 
osiągania celów

1. 23. Gady – kręgowce, 
które opanowały ląd
środowisko życia gadów
przystosowania gadów do 
życia na lądzie
zmiennocieplność gadów
rozmnażanie i rozwój 

wskazanie środowiska życia gadów
przedstawienie cech wspólnych 
charakteryzujących gady
wyjaśnienie, czym jest odrętwienie 
analizowanie przystosowań gadów do życia
na lądzie
omówienie sposobu wymiany gazowej u 

II.7.11, 14 obserwacja przedstawicieli gadów
obserwacja wylinek gadów
pogadanka na temat związku 
między budową gadów a 
środowiskiem ich życia
analizowanie i porównywanie 
pokrycia ciała gadów



gadów gadów
omówienie rozmnażania i rozwoju gadów

2. 24. Przegląd i znaczenie 
gadów
zróżnicowanie w budowie 
zewnętrznej gadów
tryb życia gadów
gatunki gadów żyjących w
Polsce 
sposoby ochrony gadów
znaczenie gadów w 
przyrodziei dla człowieka

poznanie różnorodności gadów
wykazanie związku między sposobem 
rozmnażania i typem rozwoju a 
środowiskiem życia gadów 
poznawanie i rozpoznawanie gadów 
żyjących w Polsce 
omówienie znaczenia gadów
wskazanie zagrożeń dla gadów i sposobów 
ich ochrony

II.7.11, 14 obserwacja przedstawicieli gadów
obserwacja wylinek gadów
pogadanka na temat związku 
między budową gadów a 
środowiskiem ich życia
analizowanie i porównywanie 
pokrycia ciała gadów

3. Ptaki – kręgowce zdolne 
do lotu
środowisko życia ptaków
cechy charakterystyczne 
ptaków
budowa i przystosowania 
ptaków do lotu
rodzaje piór i ich budowa
wymiana gazowa u 
ptaków
rozmnażanie i rozwój 

wykazanie różnorodności środowisk życia 
ptaków 
zdefiniowanie ptaków jako zwierząt 
stałocieplnych
analizowanie związku między budową 
ptaków a ich przystosowaniem do lotu
omówienie budowy piór 
wykazanie związku między przebiegiem 
wymiany gazowej u ptaków a ich 
przystosowaniem do lotu 
omówienie rozmnażania i rozwoju ptaków

 II.7.12, 14 obserwacja przedstawicieli gadów
obserwacja wylinek gadów
pogadanka na temat związku 
między budową gadów a 
środowiskiem ich życia
analizowanie i porównywanie 
pokrycia ciała gadów

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VII (25.03-10.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 

Proponowane procedury 
osiągania celów



programowej
1. 44. Zaburzenie funkcjonowania 

układu dokrewnego
• skutki nadmiaru hormonów
skutki niedoboru hormonów

opisanie skutków nadmiaru i 
niedoboru hormonów

wyszukiwanie informacjiw 
różnych źródłach

2. 5. Budowa i rola układu nerwowego
•porównanie działania układu 

nerwowego i układu dokrewnego
• funkcje układu nerwowego
•budowa komórki nerwowej
•ośrodkowy i obwodowy układ 

nerwowy
• somatyczny i autonomiczny 

układ nerwowy
kierunek i sposób przekazywania 
impulsów nerwowych

•określenie funkcji 
układunerwowego

•omówienie budowy 
elementów tworzących układ 
nerwowy

wskazanie na jednokierunkowy 
przepływ impulsu nerwowego

II.7.1, III.9.1, III.9.2 • rozmowa dydaktyczna po
obejrzeniu filmu 
edukacyjnego

mapa pojęciowa – podział i 
funkcje układu nerwowego

3. Ośrodkowy układ nerwowy
•nadrzędna rola ośrodkowego 

układu nerwowego
•budowa mózgowia
• rozmieszczenie ośrodków 

odpowiedzialnych za odbiór 
zróżnicowanych impulsów 
nerwowych

budowa i funkcje rdzenia kręgowego

•określenie funkcji 
układunerwowego

•omówienie budowy 
elementów tworzących układ 
nerwowy

wskazanie na jednokierunkowy 
przepływ impulsu nerwowego

II.7.1, III.9.1, III.9.2 • rozmowa dydaktyczna po
obejrzeniu filmu 
edukacyjnego

lokalizowanie omawianych 
elementów na ilustracji

4. . Obwodowy układ nerwowy. 
Odruchy

•włókna czuciowe i ruchowe
•nerwy czaszkowe i rdzeniowe
• łuk odruchowy
odruchy bezwarunkowe i warunkowe

• scharakteryzowanie funkcji 
obwodowego układu 
nerwowego

•opisanie działania odruchów
• sklasyfikowanie odruchów
omówienie znaczenia odruchów w 
życiu człowieka

III.9.3 •praca z podręcznikiem
•obserwacja odruchów 

własnych
i przedstawionych na filmie 
edukacyjnym

•obserwacja odruchu 
kolanowego oraz 
mrużenia oczu

rysowanie łuku odruchowego



Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VIII (25.03-10.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania 
celów

1. . Zależności pokarmowe

•poziomy troficzne w 
ekosystemach

• łańcuchy i sieci pokarmowe
• równowaga ekosystemu i jej 

zakłócenie
•wpływ zależności 

pokarmowych na 
funkcjonowanie 
ekosystemu

•ocenienie roli producentów, 
konsumentów i destruentów
w ekosystemie

•wykazanie istnienia w 
ekosystemach łańcuchów i sieci 
pokarmowych

•wskazanie przykładowych 
czynników wpływających na 
zakłócenie równowagi w 
ekosystemie

•przewidywanie skutków 
zaburzenia równowagi w 
ekosystemie

Wymagania 
szczegółowe: 
VII.5, VII.6

•określanie powiązań 
pokarmowych w różnych 
ekosystemach

•zapisywanie przykładowych sieci 
pokarmowych w różnych 
ekosystemach

•analizowanie wzajemnych 
zależności między ogniwami 
łańcucha pokarmowego

2. Materia i energia w 
ekosystemie

•krążenie materii w przyrodzie
• rola organizmów w krążeniu 

materii
•obieg węgla
•zaburzenia krążenia materii
•przepływ energii w 

ekosystemie
•piramidy ekologiczne

•wykazanie roli producentów, 
konsumentów i destruentów 
w obiegu materii

•omówienie obiegu węgla 
w ekosystemie

•analizowanie przyczyn zaburzeń
w krążeniu materii w 
ekosystemach

•wykazanie przepływu energii 

Wymagania 
szczegółowe: 
VII.5

•analizowanie na podstawie ilustracji
przemian zachodzących w łańcuchu 
pokarmowym

•analizowanie przyczyn spadków 
ilości energii w poszczególnych 
ogniwach łańcucha pokarmowego

• interpretacja informacji zawartych 



w ekosystemie

•wyjaśnienie sposobu 
odczytywania informacji z 
piramid ekologicznych

w piramidach ekologicznych

 

Realizacja podstawy programowej z przyrody w klasie IV (25.03-10.04.2020)  

Lp
.

Numer 
i temat lekcji

Treści nauczania 
w podręczniku

Treści nauczania w podstawie 
programowej – wymagania
szczegółowe. Uczeń:

Warunki i sposoby realizacji 
(procedury osiągania celów

1. 46. Co to jest krajobraz? elementy krajobrazu: 
naturalne 
i antropogeniczne
zmiany w krajobrazie
 rodzaje krajobrazu: 

naturalny i kulturowy
rodzaje krajobrazów 
kulturowych

elementy krajobrazu: naturalne
i antropogeniczne
zmiany w krajobrazie
 rodzaje krajobrazu: naturalny 

i kulturowy
rodzaje krajobrazów kulturowych

 rozmowa na temat składników 
krajobrazu
 rozpoznawanie i wskazywanie cech 

charakterystycznych różnych 
rodzajów krajobrazu
omówienie cech krajobrazu 

naturalnego i kulturowego
wskazywanie korzystnych 
i niekorzystnych zmian, które zaszły 
w krajobrazie najbliższej okolicy pod 
wpływem działalności człowieka

2. 47. Poznajemy formy 
terenu

 formy terenu
 rodzaje form terenu: 

wypukłe i wklęsłe
elementy wzniesienia 

oraz doliny rzecznej
 równiny

wykonywanie modeli 
wzniesienia i doliny

VI.2. rozpoznaje główne formy 
ukształtowania powierzchni w 
najbliższej okolicy szkoły 
i miejscu zamieszkania
VI.3. tworzy model pagórka i 
doliny rzecznej oraz wskazuje ich 
elementy

pogadanka na temat rodzajów form 
terenu
wskazywanie przykładów form 

wypukłych i wklęsłych
podpisywanie elementów pagórka i 

doliny rzecznej
wykonanie modelu wzniesienia i 

doliny
wskazywanie poznanych form terenu na 



mapie hipsometrycznej
3. 48. Czy wszystkie skały 

są twarde?

 składniki skał – 
minerały
podział skał
cechy oraz przykłady 

skał litych, zwięzłych i 
luźnych
gleba i jej składniki

znaczenie gleby

VI.4. rozpoznaje skały 
występujące w okolicy swojego 
miejsca zamieszkania

oglądanie kolekcji skał w pracowni 
przyrodniczej
omówienie charakterystycznych cech 

poszczególnych grup skał
obserwacja skał w najbliższej okolicy
pogadanka na temat budowy 

i rodzajów skał
przygotowanie kolekcji skał 
występujących w najbliższej okolicy

4. Wody słodkie i wody 
słone występowanie wód 

słonych i słodkich na 
Ziemi
klasyfikacja wód słonych
klasyfikacja wód 

słodkich
wody stojące i płynące

*lądolody i lodowce górskie

VI.5. rozróżnia wody stojące i 
płynące, podaje ich nazwy oraz 
wskazuje naturalne i sztuczne 
zbiorniki wodne

wskazywanie na mapie rzek, jezior, 
mórz i oceanów
odczytywanie nazw oceanów, jezior 

i rzek
wykonanie schematu przedstawiającego 
podział wód występujących na Ziemi

5. 50. Krajobraz wczoraj i 
dziś

krajobraz kulturowy
zmiany w krajobrazie 

kulturowym 
spowodowane 
działalnością człowieka
pochodzenie nazw 

miejscowości
najbliższa okolica w 
przeszłości i obecnie

krajobraz kulturowy
zmiany w krajobrazie 

kulturowym spowodowane 
działalnością człowieka
pochodzenie nazw 

miejscowości
najbliższa okolica w przeszłości 
i obecnie

krajobraz kulturowy
zmiany w krajobrazie kulturowym 

spowodowane działalnością 
człowieka
pochodzenie nazw miejscowości

najbliższa okolica w przeszłości 
i obecnie

6. krajobraz kulturowy
zmiany w krajobrazie 

kulturowym 
spowodowane 
działalnością 
człowieka
pochodzenie nazw 

miejscowości
najbliższa okolica w 
przeszłości i obecnie

 sposoby ochrony 
obszarów cennych 
przyrodniczo
ochrona całkowita i 

częściowa
obiekty i obszary 

chronione w Polsce
zasady zachowywania na 
obszarze chronionym

 sposoby ochrony obszarów 
cennych przyrodniczo
ochrona całkowita i częściowa
obiekty i obszary chronione w 

Polsce
zasady zachowywania na 
obszarze chronionym

wskazywanie na mapie położenia 
wybranych obszarów i obiektów 
chronionych
opracowanie zasad zachowywania 

się na obszarach chronionych
rozpoznawanie gatunków roślin i 
zwierząt chronionych występujących w 
najbliższej okolicy


