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Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie IV (15.04-26.04.2020)

Lp
.

Temat lekcji  Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Mnożenie ułamka 
przez liczbę naturalną
(2 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;

• mnoży ułamki przez liczby naturalne
• rozwiązuje elementarne zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków przez liczby 
naturalne

2. Ułamek dziesiętny 
(2 godziny)

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Uczeń:
7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej 
oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi 
liczbowej;
8) zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków 
zwykłych;

• odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny
• zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły lub 

liczbę mieszaną – proste przypadki
• zamienia ułamek zwykły lub liczbę mieszaną na 
ułamek dziesiętny – proste przypadki

3. Ułamek dziesiętny 
(2 godziny)

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Uczeń:
7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej 
oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi 
liczbowej;
8) zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków 
zwykłych;

• odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny
• zamienia ułamek dziesiętny na ułamek zwykły lub 

liczbę mieszaną – proste przypadki
• zamienia ułamek zwykły lub liczbę mieszaną na 
ułamek dziesiętny – proste przypadki



Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie V (15.04-26.04.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. 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

2. Dodawanie liczb 
całkowitych

(2 godziny)

III. Liczby całkowite.
Uczeń:
2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
4) porównuje liczby całkowite;
5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach 
całkowitych.

III. Liczby całkowite.
Uczeń:
2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
4) porównuje liczby całkowite;
5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach 
całkowitych.

3. O ile różnią się liczby

(2 godziny)

III. Liczby całkowite.
Uczeń:
2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej;
4) porównuje liczby całkowite;
5) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach 
całkowitych.

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

 oblicza różnicę między temperaturami wyrażonymi za pomocą 
liczb całkowitych

korzystając z osi liczbowej, oblicza o ile różnią się liczby 
całkowite



Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie VI (15.04-26.04.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. 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

2. Tabele

(1 godzina)

XIII. Elementy statystyki opisowej.
Uczeń:
1) gromadzi i porządkuje dane;
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, 
na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione 
w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany 
wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości 
są takie same” („przyjmowana wartość jest stała”).

 odczytuje dane zamieszczone w 
tabelach

 rozwiązuje proste zadania 
tekstowe z wykorzystaniem 
danych podanych w jednej tabeli

stosuje skróty w zapisie liczb (np. 
5,7 tys.,

3. Diagramy i 
wykresy
(2 godziny)

XIII. Elementy statystyki opisowej.
Uczeń:
1) gromadzi i porządkuje dane;
2) odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach, 
na przykład: wartości z wykresu, wartość największą, najmniejszą, opisuje przedstawione 

 odczytuje dane przedstawione na 
diagramie

 odczytuje dane przedstawione na 



w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach zjawiska przez określenie przebiegu zmiany 
wartości danych, na przykład z użyciem określenia „wartości rosną”, „wartości maleją”, „wartości 
są takie same” („przyjmowana wartość jest stała

wykresie

 tworzy diagram ilustrujący zbiór 
danych

 rozwiązuje proste zadania z 
wykorzystaniem danych 
przedstawionych na diagramie

rozwiązuje proste zadania tekstowe 
z wykorzystaniem danych 
przedstawionych na wykresie

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie V (15.04-26.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej podstawie
programowej

Proponowane procedury osiągania 
celów

1. Podsumowanie wiadomości: 
Tkanki i organy roślinne.

2. . Mchy
• środowisko życia mchów
•budowa mchów
• cykl rozwojowy mchów
•zdolność wchłaniania wody 

przez mchy
•znaczenie mchów w 

przyrodzie i dla 

•wskazanie siedlisk 
występowania mchów

•poznanie budowy i cyklu 
rozwojowego mchów

•wykazywanie zdolności 
wchłaniania wody przez mchy

• rozpoznawanie mchów 
wśród innych roślin

wymagania 
szczegółowe: II.5.2a, 
II.5.2b, II.5.2c

•obserwacje makroskopowe 
żywych okazów mchów

•analizowanie schematu 
cyklu rozwojowego 
mchów

•zakładanie hodowli mchów
•badanie zdolności wchłaniania

wody przez mchy



człowieka •wykazanie znaczenia 
mchów w przyrodzie 
i dla człowieka

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VI (15.04-26.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania 
celów

1. Przegląd i znaczenie 
ptaków
zróżnicowanie budowy 
zewnętrznej ptaków
związek między budową 
ptaków a środowiskiem ich 
życia
znaczenie ptaków w 
przyrodzie i dla człowieka
sposoby ochrony ptaków 
obserwowanie czynności 
życiowych ptaków

wykazanie związku między budową 
ptaków a zajmowanymi środowiskami
omówienie znaczenia ptaków w 
przyrodzie i dla człowieka
uzasadnienie potrzeby ochrony 
ptaków

II.7.12, 14 rozpoznawanie w terenie pospolitych 
gatunków ptaków
analizowanie związku między budową
ptaków a zajmowanymi przez nie 
środowiskami
rozmowa dydaktyczna na temat 
znaczenia ptaków i potrzeby ich 
ochrony

2. Ssaki – kręgowce, które poznanie budowy ssaków II.7.13,14 mapa mentalna – przystosowanie 



karmią młode mlekiem
różnorodność środowisk 
życia ssaków
wspólne cechy budowy 
ssaków
skóra i jej wytwory
wymiana gazowa u ssaków
rozmnażanie i rozwój 
ssaków

wykazanie związku między budową 
skóry ssaków a pełnioną przez nią 
funkcją
omówienie związku między budową 
płuc ssaków a sprawnością wymiany 
gazowej
charakteryzowanie rozmnażania i 
rozwoju ssaków

ssaków do życia na lądzie
wyszukiwanie w różnych źródłach 
informacji na temat przedstawicieli 
różnych rzędów ssaków

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VII (15.04-26.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania 
celów

1. . Higiena i choroby 
układu 
nerwowego

•przykłady pozytywnego i 
negatywnego działania 
stresu

• sposoby radzenia sobie ze 
stresem

• skutki stresu
•choroby układu nerwowego
•postępowanie z chorym na 

padaczkę
znaczenie snu

•poznanie pozytywnych
i negatywnych skutków stresu

•poznanie sposobów radzenia 
sobie ze stresem

•zapoznanie się z metodami 
postępowania z chorym na 
padaczkę

poznanie chorób układu 
nerwowego

III.9.4, III.9.5 •ćwiczenie umiejętności 
komunikacji i pracy w grupie
• tworzenie mapy mentalnej 

Dbamy o swoje nerwy
•analizowanie przyczyn 

powstawania stresu
spotkanie z psychoterapeutą

2. Budowa i działanie narządu 
wzroku
•oko narządem wzroku

•wyjaśnienie zależności między
narządami zmysłów a 

III.10.1 •omawianie budowy oka na modelu
•obserwacja reakcji zwężenia 



•elementy i rola aparatu 
ochronnego oka

•budowa gałki ocznej
powstawanie obrazu

receptorami
•wyróżnienie w narządzie 

wzroku aparatu ochronnego 
oka i gałki ocznej

•poznanie budowy gałki ocznej
wyjaśnienie mechanizmu 
powstawania obrazu

źrenicy pod wpływem światła
•obserwacja – wykazanie obecności 

tarczy nerwu wzrokowego w 
siatkówce oka

• rysowanie przebiegu bodźca 
świetlnego przez gałkę oczną

rozmowa dydaktyczna po obejrzeniu 
filmu edukacyjnego

3. Ucho – narząd słuchu i 
równowagi
•ucho – narząd słuchu
•budowa i funkcje 

elementów budowy ucha
narząd zmysłu równowagi

•zdefiniowanie ucha jako 
narządu zmysłu

•omówienie budowy ucha
•określenie funkcji 

poszczególnych elementów 
budowy ucha

•wyjaśnienie mechanizmu 
odbierania dźwięków

omówienie sposobu działania 
zmysłu równowagi

III.10.3, III.10.5 •omawianie na modelu budowy ucha
•ćwiczenia polegające na 

słuchaniu i wydawaniu 
dźwięków

•generowanie dźwięków o 
określonej częstotliwości za 
pomocą kamertonu

śledzenie przebiegu bodźca 
dźwiękowego przez ucho na modelu, 
tablicy lub ilustracji z podręcznika

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VIII (15.04-26.04.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej podstawie 
programowej

Proponowane procedury 
osiągania celów

1. . Lekcja powtórzeniowa – 
organizmy w 
środowisku

•nisza ekologiczna a siedlisko
•czynniki wpływające na 

organizmy

•obserwacja wpływu 
czynników środowiska na 
organizmy

•badanie zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem 
siarki

•obserwacja wpływu 
czynników środowiska na 
organizmy

•badanie zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem 

• rozpoznawanie ekosystemów

•wyróżnianie nisz 
ekologicznych 
i siedlisk wybranych 
gatunków



•zakres tolerancji na wybrane 
czynniki środowiska

• skala porostowa
• liczebność i zagęszczenie 

populacji
• rozmieszczenie 

organizmów w 
przestrzeni

•obserwacja 
rozmieszczenia 
organizmów w 
przestrzeni

•obserwacja zagęszczenia 
i liczebności wybranych 
gatunków

siarki

•obserwacja 
rozmieszczenia 
organizmów w 
przestrzeni

•obserwacja zagęszczenia 
i liczebności wybranych 
gatunków

•analizowanie stanu plech 
porostów 
na wybranym obszarze

•ćwiczenia praktyczne z 
obliczania liczebności i 
zagęszczenia organizmów

Realizacja podstawy programowej z przyrody w klasie IV (15.04-26.04.2020)  

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.  Obszary i obiekty 
chronione

 sposoby ochrony 
obszarów cennych 
przyrodniczo
ochrona całkowita i 

częściowa
obiekty i obszary 

chronione w Polsce
zasady zachowywania na 
obszarze chronionym

VII.8. wskazuje miejsca występowania 
obszarów chronionych, pomników 
przyrody, obiektów zabytkowych w 
najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich 
ochrony

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



2.  Poznajemy krajobraz 
najbliższej okolicy – 
podsumowanie 
działu 6

Utrwalenie i uzupełnienie 
wiadomości z działu 6

VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VII.1, VII.2, 
VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8

opanowania wymagań 
szczegółowych
pogadanka uzupełniająca

rozwiązywanie zadań 
utrwalających w zeszycie 
ćwiczeń

3.  Sprawdzian 
z działu 6

4.  Poznajemy warunki 
życia w wodzie

czynniki warunkujące 
życie w wodzie
opór wody
 ruch wody
zasoby tlenowe wód
zmiany temperatury w 

środowisku wodnym
warunki świetlne panujące 
w wodzie i ich wpływ na 
występowanie organizmów

czynniki warunkujące życie w wodzie
opór wody
 ruch wody
zasoby tlenowe wód
zmiany temperatury w środowisku 

wodnym
warunki świetlne panujące w wodzie i ich 
wpływ na występowanie organizmów

pogadanka na temat warunków
życia w wodzie
obserwacja przystosowań ryby 

do życia w wodzie
obserwacja sposobu poruszania

się ryby
obserwacja wody z jeziora 
(stawu) i porównanie jej wyglądu
z wyglądem wody wodociągowej


