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Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie IV (25.05-25.06.2020)

Lp
.

Temat lekcji  Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Jednostki pola 
(2 godziny)

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
3) stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w 
trakcie obliczeń);

• wymienia podstawowe jednostki pola
• mierzy figury za pomocą kwadratów 

jednostkowych
• rysuje figury o danym polu

2. Pole prostokąta 
(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);

• oblicza pole prostokąta
• oblicza pole kwadratu
• rozwiązuje elementarne zadania 
tekstowe z zastosowaniem obliczania 
pola i obwodu prostokąta

3. Prostopadłościan 
i sześcian 
(3 godziny)

X. Bryły.
Uczeń:
2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój 
wybór;

• wskazuje lub wymienia przedmioty, 
które mają kształt prostopadłościanu 
lub sześcianu

• wskazuje wierzchołki, krawędzie i 
ściany w prostopadłościanie i 
sześcianie

• wyznacza liczbę ścian, krawędzi 
i wierzchołków w prostopadłościanie

4. Różne bryły 
(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;

• opisuje graniastosłup, wskazując 
ściany boczne, podstawy, krawędzie 
i wierzchołki

• rozróżnia walec, stożek i kulę
• wskazuje modele różnych brył

5. Objętość 
(3 godziny)

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:

• wymienia podstawowe jednostki 
objętości



5) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy danych długościach 
krawędzi;

• szacuje i mierzy pojemność różnych 
naczyń

• mierzy objętość sześcianu sześcianem
jednostkowym

6. Powtórzenie, 
praca klasowa, 
poprawa pracy 
klasowej
(4 godziny)

Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie V (25.05-25.06.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1.  Kolejność wykonywania 
działań – utrwalenie materiału.
(1 godzina)

Uczeń:
6) porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub 
ilorazu;
11) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań;

 oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego
złożonego z dwóch lub trzech działań 
i nawiasów

dopasowuje zapis rozwiązania do treści 
zadania tekstowego

2. Obliczenia przybliżone – 
utrwalenie materiału. 
(1 godzina)

II. Działania na liczbach naturalnych. 
Uczeń:
12) szacuje wyniki działań;

 szacuje wynik pojedynczego działania: 
dodawania lub odejmowania

stosuje szacowanie w sytuacjach 
praktycznych (czy starczy pieniędzy 
na zakup, ile pieniędzy zostanie)

3. Potęgowanie – utrwalenie 
materiału.
(1 godzina)

II. Działania na liczbach naturalnych.
Uczeń:
10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych;

 odczytuje potęgi o dowolnym naturalnym 
wykładniku

 zapisuje iloczyn tych samych czynników 
w postaci potęgi



 zapisuje potęgę w postaci iloczynu

 oblicza kwadraty i sześciany liczb, także 
z wykorzystaniem kalkulatora

 rozwiązuje proste zadania tekstowe 
z zastosowaniem potęgowania

4. Cyfry rzymskie – utrwalenie 
materiału.

I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. 
Uczeń:
5) liczby w zakresie do 3000 zapisane w systemie rzymskim 
przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie 
dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim.

 zna cyfry rzymskie (I, V, X, L, C, D, M)

 zapisuje cyframi arabskimi liczby zapisane
cyframi rzymskimi (w zakresie do 39)

zapisuje cyframi rzymskimi liczby 
zapisane cyframi arabskimi (w zakresie do 
39)

5, Dodawanie i odejmowanie

pisemne – utrwalenie materiału.

II. Działania na liczbach naturalnych. 
Uczeń:
2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe sposobem 
pisemnym i za pomocą kalkulatora;

 dodaje i odejmuje pisemnie liczby trzy-
i czterocyfrowe

 sprawdza wynik odejmowania za pomocą 
dodawania

rozwiązuje typowe zadania tekstowe 
z zastosowaniem dodawania 
i odejmowania pisemnego

6. Mnożenie pisemne – utrwalenie 
materiału.

II. Działania na liczbach naturalnych.
Uczeń:
3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną 
jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową sposobem pisemnym, 
w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w
trudniejszych przykładach);

 mnoży pisemnie liczby trzy- 
i czterocyfrowe przez liczby jedno- i 
dwucyfrowe

rozwiązuje typowe zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia pisemnego

7. Dzielenie pisemne – utrwalenie 
materiału.

II. Działania na liczbach naturalnych.
Uczeń: 
3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną 
jednocyfrową, dwucyfrową

 dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez
liczby jednocyfrowe

 rozwiązuje proste zadania tekstowe 



lub trzycyfrową sposobem pisemnym, w pamięci (w najprostszych 
przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach);
6) porównuje liczby naturalne z wykorzystaniem ich różnicy lub 
ilorazu

z zastosowaniem dzielenia pisemnego

znajduje brakujący czynnik w iloczynie, 
dzielną lub dzielnik w ilorazie

8. Rozszerzanie i skracanie 
ułamków – utrwalenie 
materiału.

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Uczeń:
3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe;
4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika;
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

 porównuje ułamki o takich samych 
mianownikach lub o takich samych 
licznikach

 rozszerza ułamki do wskazanego 
mianownika lub licznika

 skraca ułamki

 wskazuje ułamki nieskracalne

 doprowadza ułamki właściwe do postaci 
nieskracalnej, a ułamki niewłaściwe 
i liczby mieszane do najprostszej postaci

 sprowadza ułamki do wspólnego 
mianownika

9. Dodawanie i odejmowanie 
ułamków o tych samych 
mianownikach (1 godzina)

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;
4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;

 dodaje i odejmuje ułamki i liczby 
mieszane o tych samych mianownikach

 porównuje ułamki z wykorzystaniem ich 
różnicy

 rozwiązuje typowe zadania tekstowe 
z zastosowaniem dodawania 
i odejmowania ułamków o tych samych 
mianownikach

10. Dodawanie i odejmowanie 
ułamków o różnych 
mianownikach – utrwalenie 
materiału.

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 ułamki lub liczby 
mieszane o różnych mianownikach



4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;  rozwiązuje proste zadania 
z zastosowaniem dodawania 
i odejmowania ułamków o różnych 
mianownikach

11. Dzielenie ułamków – utrwalenie
materiału.

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

 dzieli ułamki i liczby mieszane, stosując 
przy tym skracanie

 rozwiązuje proste zadania 
z zastosowaniem dzielenia ułamków

12. Dodawanie i odejmowanie 
ułamków dziesiętnych –
utrwalenie materiału.

. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Uczeń:

2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w 
przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w 
przykładach trudnych);
4) porównuje ułamki z wykorzystaniem ich różnicy;

 dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 
w pamięci

 dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 
sposobem pisemnym

 porównuje ułamki dziesiętne 
z wykorzystaniem ich różnicy

 rozwiązuje typowe zadania tekstowe 
z zastosowaniem dodawania 
i odejmowania ułamków dziesiętnych

13. Mnożenie ułamków 
dziesiętnych – utrwalenie 
materiału.

V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Uczeń:
2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w 
przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w 
przykładach trudnych);

 mnoży i dzieli w pamięci ułamki 
dziesiętne przez 10, 100, 1000…

 mnoży w pamięci ułamek dziesiętny przez 
liczbę naturalną (proste przypadki)

 mnoży pisemnie ułamki dziesiętne

 rozwiązuje proste zadania tekstowe 
z zastosowaniem mnożenia ułamków 
dziesiętnych

14. Dzielenie ułamków dziesiętnych . Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  dzieli w pamięci ułamek dziesiętny 



- utrwalenie materiału. Uczeń:
2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w 
przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w 
przykładach trudnych);

przez liczbę naturalną (proste przypadki)

 dzieli pisemnie ułamek dziesiętny 
przez liczbę naturalną

 rozwiązuje typowe zadania tekstowe 
z zastosowaniem dzielenia ułamków 
dziesiętnych i porównywania ilorazowego

Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie VI (25.05-25.06.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Zakupy

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.
Uczeń:
7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, 
dekagram, kilogram, tona;

XIV. Zadania tekstowe.
Uczeń:
1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje 
liczbowe;
2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie 
zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego 
zapisanie informacji i danych z treści zadania;
3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;
4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, 
poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;
5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście 
praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki 
i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 

 szacuje koszt zakupu określonej ilości towaru przy 
podanej cenie jednostkowej

 oblicza, ile towaru można kupić za daną kwotę przy 
podanej cenie jednostkowej

 zamienia jednostki masy

rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące 
zakupów



własne poprawne metody;

2. Prędkość, droga, czas – 
część 1

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.

Uczeń:

9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej 
prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, 
czas przy danej drodze i prędkości oraz stosuje jednostki 
prędkości km/h i m/s.

 interpretuje prędkość jako drogę pokonaną w danej 
jednostce czasu

 oblicza prędkość w km/h przy drodze podanej w km i czasie 
podanym w pełnych godzinach

 oblicza długość drogi w km przy prędkości podanej w 
km/h i czasie podanym w pełnych godzinach

 oblicza czas w godzinach przy drodze podanej w km i 
prędkości podanej w km/h

rozwiązuje elementarne zadania tekstowe dotyczące 
prędkości

3. Działki, domy, mieszkania

(3 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.
Uczeń:
6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: 
milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;
8) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego 
długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest
jego rzeczywista długość;

XIV. Zadania tekstowe.
Uczeń:
1) czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje 
liczbowe;
2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie 
zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego 
zapisanie informacji i danych z treści zadania;
3) dostrzega zależności między podanymi informacjami;
4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, 
poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania;
5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście 
praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki 

 oblicza rzeczywiste wymiary figur narysowanych w skali

 oblicza pola czworokątów na podstawie wymiarów 
odczytanych z rysunków

 oblicza obwody i pola powierzchni pomieszczeń o 
podanych wymiarach

 oblicza koszt zakupów przy podanej cenie jednostkowej 
(za metr bieżący, kwadratowy oraz na podstawie 
informacji na opakowaniach, w ofertach sprzedaży, 
kosztorysach robót itp.)

 uwzględnia w obliczeniach, że płacimy za towar 
zakupiony w opakowaniach, a nie tylko za faktycznie 
wykorzystany

 zamienia jednostki długości

 rozwiązuje zadania z wykorzystaniem jednostek: ar i 



i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także 
własne poprawne metody;

hektar

rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pól 
powierzchni w sytuacjach praktycznych

4. Podróż

(4 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;

6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: 
milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr;

9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę

 odczytuje dane przedstawione na rysunku, w tabeli, 
cenniku lub na mapie

 odczytuje informacje z rozkładu jazdy

 posługuje się mapą i planem w podstawowym zakresie

 rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie i na mapie

 stosuje różne sposoby zapisywania skali (liczbowa, 
liniowa, mianowana)

 mierzy odległość między obiektami na planie, mapie

5.  Odżywianie

(3 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.
Uczeń:
7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, 
dekagram, kilogram, tona;

 odczytuje dane przedstawione w tabeli, na diagramie

 oblicza wartość energetyczną podanych artykułów 
spożywczych, gdy znana jest wartość energetyczna 100 g 
danego produktu

 zamienia jednostki masy

rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem 
danych podanych w tabeli, tekście, na diagramie

6, Powtórzenie, sprawdzian, 
poprawa sprawdzianu
(4 godziny)



Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie V (25.05-25.06.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania
celów

1. Powtórzenie wiadomości i 
sprawdzenie: Różnorodność roślin.
( 2 godziny)

2. Znaczenie roślin okrytonasiennych
znaczenie roślin okrytonasiennych w
przyrodzie 
i dla człowieka

•wykazanie roli roślin 
okrytonasiennych 
w przyrodzie i dla 
człowieka

wymagania 
szczegółowe: II.5.5j

•praca w grupach nad 
znaczeniem roślin 
okrytonasiennych w przyrodzie 
i dla człowieka

3. Podsumowanie pracy na lekcjach 
biologii w klasie V.

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VI (25.05-25.06.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele 
edukacyjne

Zapis w nowej podstawie 
programowej

Proponowane procedury 
osiągania celów

1. Utrwalenie wiadomości przed testem semestralnym 
((mięczaki, ryby, płazy, gady)

2. Utrwalenie wiadomości przed testem semestralnym
(ptaki, ssaki)

3.  Test po zakończeniu II semestru kl. VI.
4. Podsumowanie pracy na lekcjach biologii w klasie 

VI.



Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VII (25.05-25.06.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury 
osiągania celów

1. . Funkcjonowanie żeńskiego układu 
rozrodczego

•żeńskie hormony płciowe
przebieg cyklu miesią

•wyjaśnienie sposobu 
funkcjonowania żeńskiego 
układu rozrodczego

wskazanie roli żeńskich 
hormonów płciowych

III.12.2, III.12.3 •odczytywanie z wykresu
i interpretowanie informacji o 
przebiegu cyklu miesiączkowego

obliczanie dni płodnych i 
niepłodnych

2. . Rozwój człowieka od poczęcia do 
narodzin

•proces zapłodnienia
• rozwój zarodka
• funkcje błon płodowych
•etapy rozwoju płodowego
ciąża i poród

•opisanie procesu zapłodnienia
•omówienie etapów 

rozwoju zarodkowego i 
płodowego

•wyjaśnienie zmian 
zachodzących
w organizmie kobiety podczas 
ciąży

objaśnienie zasad higieny 
zalecanych kobietom w ciąży

III.12.4 •wyszukiwanie informacji w 
różnych źródłach

•analizowanie treści filmu 
edukacyjnego

•wywiad z położną z poradni K
• rozmowa dydaktyczna na 

podstawie filmu edukacyjnego
analizowanie podobieństwa bliźniąt 
jedno- idwujajowych

3. Rozwój człowieka – od narodzin do 
starości

zmiany zachodzące w różnych okresach 
rozwojowych człowieka (noworodkowy, 
niemowlęcy, poniemowlęcy,dzieciństwo, 
dojrzewanie, dorosłość, przekwitanie, 
starość)

•charakteryzowanie 
etapów rozwojowych 
człowieka

wyróżnienie rodzajów 
dojrzałości

III.12.5 •przygotowanie portfolio z 
fotografiami z różnych okresów 
życia

rozmowa dydaktyczna na temat 
określania okresów rozwojowych 
człowieka i rozpoznawania 
charakterystycznych cech 
obserwowanych u członków rodziny

4. Higiena i choroby układu 
rozrodczego

•zapobieganie chorobom przenoszonym

•wyjaśnienie zasad profilaktyki
układu rozrodczego

•poznanie chorób 

III.12.6, III.12.7 •opracowanie projektu 
edukacyjnego na temat higieny
układu rozrodczego



drogą płciową
•czynniki chorobotwórcze i choroby 

przez nie wywoływane (rak szyjki 
macicy, rak piersi, rakprostaty)

naturalne i sztuczne metody antykoncepcji

układu rozrodczego
•wskazywanie źródeł 

zakażenia układu 
rozrodczego

•analizowanie naturalnych
i sztucznych metod regulacji 
urodzeń

spotkanie z ginekologiem – choroby
przenoszone drogą płciową

5. Podsumowanie wiadomości
6. . Sprawdzenie wiadomości

7. Równowaga wewnętrzna 
organizmu – homeostaza

•definicja homeostazy
•współdziałanie układów narządów
w utrzymaniu równowagi wewnętrznej 
organizmu

zdefiniowanie pojęcia 
homeostaza

IV.1 •wyszukiwanie w różnych 
źródłach informacji 
związanych z homeostazą
analizowanie plansz 
przedstawiających mechanizm 
termoregulacji i mechanizm 
hormonalnej regulacji stężenia 
glukozy we krwi

8. Choroba – zaburzenie homeostazy
•definicja zdrowia
•ochrona zdrowia
•przyczyny chorób zakaźnych
•metody zapobiegania chorobom 

zakaźnym
• rodzaje chorób cywilizacyjnych
•przyczyny chorób cywilizacyjnych
zagrożenia związane z przyjmowaniem 

leków

•wyjaśnienie, czym jest zdrowie
•określenie czynników 

wpływających na zdrowie
•wskazanie dróg 

rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych

•poznanie przyczyn 
chorób 
cywilizacyjnych

•wyjaśnienie zasad profilaktyki
chorób cywilizacyjnych

•omówienie zagrożeń 
związanych z przyjmowaniem
leków

IV.2, IV.3 •ćwiczenie umiejętności 
porządkowania informacji
• tworzenie mapy mentalnej 

Zdrowie
•wyszukiwanie wiadomości w 

różnych źródłach
• projekt edukacyjny Stan 

zdrowia mieszkańców w 
mojej miejscowości

•wyszukiwanie informacji na 
podstawie danych z najbliższej 
przychodni, wydziału zdrowia itp.

•wyszukiwanie informacji na 
temat leków w ulotkach 
załączanych do leków

•dyskusja na temat tego, dlaczego 



leki należy stosować zgodnie z 
zaleceniami lekarza

9. Uzależnienia
• szkodliwość palenia tytoniu
• skutki działania alkoholu
•zagrożenie narkotykami
profilaktyka uzależnień

•charakteryzowanie używek
•wskazanie związanych z 

używkami zagrożeń dla 
zdrowia i życia

III.7.5, III.9.6,
IV.4

•dyskusja panelowa na temat 
używek

•oglądanie filmu edukacyjnego

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VIII (25.05-25.06.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele 
edukacyjne

Zapis w nowej podstawie 
programowej

Proponowane procedury 
osiągania celów

1. Podsumowanie wiadomości

„Człowiek i środowisko’
2. . Sprawdzenie wiadomości „Człowiek i 

środowisko”

3. Organizmy w środowisku – lekcja w terenie(2 
godziny)

4. Podsumowanie pracy na lekcjach biologii w 
roku szk. 2019/2020



Realizacja podstawy programowej z przyrody w klasie IV (25.05-25.06.2020)  

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.  Na polu uprawnym
( 3 godziny)

uprawy zbożowe
cechy budowy zbóż
warzywa uprawiane na

polach i ich 
wykorzystanie
 rośliny oleiste
chwasty i szkodniki
ochrona upraw

zależności pokarmowe 
między organizmami 
żyjącymi na polu

VI.11. obserwuje i podaje nazwy 
typowych organizmów łąki i pola 
uprawnego, podaje ich znaczenie 
dla człowieka

VI.11. obserwuje i podaje nazwy 
typowych organizmów łąki i pola 
uprawnego, podaje ich znaczenie dla 
człowieka

2. Odkrywamy tajemnice życia 
w wodzie i na lądzie – 
podsumowanie działu 7- 
(2godziny)

Utrwalenie i 
uzupełnienie 
wiadomości z działu 7

VI.5, VI.7, VI.11, VI.8, VI.7, VI.6, 
VI.13, VI.10

 sprawdzenie stopnia opanowania 
wymagań szczegółowych
pogadanka uzupełniająca

rozwiązywanie zadań utrwalających 
w zeszycie ćwiczeń

3. Sprawdzian 
z działu 7

4. Podsumowanie pracy na 
lekcjach przyrody w kl. IV.


