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Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie IV (27.04-24.05.2020)

Lp
.

Temat lekcji  Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Dodawanie 
ułamków 
dziesiętnych 
(2 godziny)

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);

• dodaje w pamięci ułamki dziesiętne − 
proste przypadki

• dodaje pisemnie ułamki dziesiętne
• rozwiązuje elementarne zadania 
tekstowe z zastosowaniem dodawania 
ułamków dziesiętnych

2. Odejmowanie 
ułamków 
dziesiętnych 
(3 godziny)

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);

• odejmuje w pamięci ułamki dziesiętne
− proste przypadki

• odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne 
• rozwiązuje elementarne zadania 
tekstowe z zastosowaniem 
odejmowania ułamków dziesiętnych

3. Mnożenie i dzielenie przez 
10, 100, 1000... (2 godziny)

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 ułamki dziesiętne przez 10, 
100, 1000

• dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100,
1000

• rozwiązuje elementarne zadania 
tekstowe z zastosowaniem mnożenia 
i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 
10, 100, 100

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

5. Pola figur płaskich 
(3 godziny)

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
2) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, 

• porównuje wielkość różnych figur za 
pomocą kwadratów jednostkowych



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;

6. 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

Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie V (27.04-24.05.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Powtórzenie, sprawdzian, 
poprawa sprawdzianu
(4 godziny)

2. Figury przestrzenne – 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;
2) wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany 
i uzasadnia swój wybór;

 rozróżnia i nazywa graniastosłupy, 
ostrosłupy, prostopadłościany, kule, walce 
i stożki

 rozróżnia i wskazuje krawędzie, wierzchołki, 
ściany boczne, podstawy brył

 podaje liczbę krawędzi, wierzchołków i ścian
graniastosłupów i ostrosłupów

rysuje rzuty prostopadłościanów, 
graniastosłupów i ostrosłupów

3. Objętość i pojemność

(2 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;

 stosuje podstawowe jednostki objętości
 oblicza objętości brył zbudowanych 

z sześcianów jednostkowych
dobiera jednostkę do pomiaru objętości 
podanego przedmiotu

4. Objętość prostopadłościanu X. Bryły.  oblicza objętość prostopadłościanu 



(2 godziny)

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

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
5) oblicza objętość i pole powierzchni prostopadłościanu przy 
danych długościach krawędzi;
6) stosuje jednostki objętości

o wymiarach podanych w tych samych 
jednostkach

 oblicza objętość sześcianu o podanej długości
krawędzi
rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem 
objętości prostopadłościanów

5, Siatki prostopadłościanów

(1 godzina)

X. Bryły.
Uczeń:
3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
4) rysuje siatki prostopadłościanów

 rozumie pojęcie siatka prostopadłościanu
 rysuje siatkę sześcianu o podanej długości 

krawędzi 
 rysuje siatkę prostopadłościanu o podanych 

długościach krawędzi
ocenia, czy rysunek przedstawia siatkę 
prostopadłościanu

6. Siatki graniastosłupów

(1 godzina)

X. Bryły.
Uczeń:
3) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów;
4) rysuje siatki prostopadłościanów;

rozpoznaje siatki graniastosłupów

7. Powtórzenie, sprawdzian, 
poprawa sprawdzianu
(4 godziny)



Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie VI (27.04-24.05.2020)

Lp
.

Temat lekcji Punkty z podstawy programowej Wymagania podstawowe

1. Procenty

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.

Uczeń:

1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% –
jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części
danej wielkości liczbowej;

2) w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent 
danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%;

 interpretuje 1% jako 1/100 całości

 ustala, jaki procent figury został 
zamalowany

 wyraża procenty za pomocą ułamków

 wyraża ułamki za pomocą procentów

 oblicza procent liczby naturalnej 
w przypadkach: 10%, 25%, 50%

 oblicza, jakim procentem całości jest dana 
wielkość w przypadkach 10%, 25%, 50%

rozwiązuje elementarne zadania tekstowe 
dotyczące procentów

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. Prędkość, droga, czas – 
część 2

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.

Uczeń:

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i 
sekundach;

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

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.

XII. Obliczenia praktyczne.

Uczeń:

3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na 
godzinach, minutach i sekundach;

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

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.

4. Korzystanie ze wzorów

(2 godziny)

VI. Elementy algebry.
Uczeń:
1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują 
oznaczenia literowe, opisuje wzór słowami;
2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje 
proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w 
kontekście praktycznym, na przykład zapisuje obwód trójkąta o bokach: a, 
a+2, b; rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą 
występującą po jednej stronie równania (przez zgadywanie, dopełnianie lub 

wykonanie działania odwrotnego), na przykład .

 oblicza wartość wyrażenia algebraicznego 
dla podanych wartości zmiennych

 zapisuje proste wyrażenia algebraiczne 
opisujące zależności podane w kontekście 
praktycznym

 dopasowuje opis słowny do wzoru 

 dopasowuje wzór do opisu słownego

rozwiązuje proste zadania tekstowe 
wymagające wykorzystania podanego wzoru

5. Plan, mapa i skala

(2 godziny)

XII. Obliczenia praktyczne.

Uczeń:

 posługuje się mapą i planem 
w podstawowym zakresie



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;

 rozpoznaje kierunki geograficzne w terenie
i na mapie

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

 zamienia skalę liczbową na mianowaną

 mierzy odległość między obiektami na 
planie, mapie

 oblicza rzeczywistą odległość między 
obiektami na podstawie planu, mapy

oblicza odległość między obiektami na 
planie, mapie  na podstawie ich 
rzeczywistej odległości w terenie

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

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie V (27.04-24.05.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania
celów

1. Paprotniki
• środowisko życia paprotników
•ogólna budowa paprotników
•budowa paproci, skrzypów i 

•wskazanie siedlisk 
występowania paprotników

•poznanie budowy paprotników
•poznanie cyklu 

wymagania 
szczegółowe: 
II.5.3a, II.5.3b, 
II.5.3c

•obserwacje makroskopowe 
organów paprotników

•analizowanie schematu 
przedstawiającego cykl 



widłaków
• cykl rozwojowy paproci
znaczenie paprotników w 
przyrodzie i dla człowieka

rozwojowego paproci
•wykazanie 

różnorodności 
organizmów zaliczanych
do paprotników

rozpoznawanie wybranych 
gatunków paprotników

rozwojowy paproci
• rozpoznawanie mchów i 

paprotników – lekcja terenowa

2. . Nagonasienne
•charakterystyczne cechy roślin

nasiennych – kwiaty i nasiona
•cechy roślin nagonasiennych
•budowa roślin nagonasiennych
• cykl rozwojowy rośliny 

nagonasiennej na przykładzie 
sosny

•znaczenie roślin 
nagonasiennych 
w przyrodzie i dla człowieka

•poznanie cech roślin 
nagonasiennych

•poznanie roli nasion w życiu 
rośliny

•poznanie budowy i cyklu 
rozwojowego roślin 
nagonasiennych na przykładzie 
sosny

•wykazanie znaczenia roślin 
nagonasiennych w przyrodzie 
i dla człowieka

wymagania 
szczegółowe: 
II.5.4a, II.5.4c

•obserwacje makroskopowe 
organów roślin 
nagonasiennych

•analizowanie schematu 
przedstawiającego cykl 
rozwojowy sosny

3. Okrytonasienne
•cechy roślin okrytonasiennych
•budowa kwiatu rośliny 

okrytonasiennej
•cykl rozwojowy rośliny 

okrytonasiennej
• sposoby zapylania roślin
•kwiatostany

•poznanie cech roślin 
okrytonasiennych

•poznanie różnorodności form 
roślin okrytonasiennych

•wykazanie związku budowy 
kwiatu z pełnionymi przez 
niego funkcjami

•poznanie budowy i cyklu 
rozwojowego roślin 
okrytonasiennych 
na przykładzie wiśni

•poznanie sposobów 
zapylania kwiatów

wymagania 
szczegółowe: 
II.5.5a, II.5.5e, 
II.6.6

•obserwacje makroskopowe 
organów roślin 
okrytonasiennych

•analizowanie schematu 
przedstawiającego cykl 
rozwojowy roślin 
okrytonasiennych



rozpoznawanie form 
kwiatostanów

4. Rozprzestrzenianie się 
roślin 
okrytonasiennych

•budowa owoców
• sposoby przenoszenia owoców
•budowa i kiełkowanie nasion
•badanie wpływu wody
•na kiełkowanie nasion
• rozmnażanie wegetatywne 

roślin

•poznanie budowy owoców i 
nasion

•wykazanie adaptacji owoców

do rozsiewania nasion
•poznanie roli poszczególnych 

elementów nasienia
•wykazanie działania różnych 

czynników na proces 
kiełkowania
wykazanie możliwości 
wegetatywnego rozmnażania 
się roślin.

wymagania 
szczegółowe: II.5.5d, 
II.5.5f,
II.5.5g, II.5.5h

•analizowanie związków 
budowyowoców z metodami ich 
rozprzestrzeniania

•badanie wpływu wody 
na kiełkowanie nasion

•zakładanie hodowli 
z wegetatywnych części roślin

• rozprzestrzenianie się roślin 
okrytonasiennych – lekcja 
terenowa

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VI (27.04-24.05.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania
celów

1. Przegląd i znaczenie ssaków
zróżnicowanie budowy 
ssaków

wskazanie jedności i różnorodności 
wśród ssaków
zrozumienie związku między 

II.7.13,14 pogadanka na temat 
odpowiedzialności za zwierzęta 
hodowane w domu



przystosowania ssaków do 
życia w różnych środowiskach
znaczenie ssaków w 
przyrodzie i dla człowieka
główne zagrożenia dla ssaków
sposoby ochrony ssaków

budową ssaków a środowiskiem i 
trybem ich życia 
omówienie znaczenia ssaków w 
życiu i gospodarce człowieka
omówienie głównych zagrożeń dla 
ssaków
uzasadnienie potrzeby ochrony 
ssaków

burza mózgów – znaczenie ssaków 
w gospodarce i życiu człowieka
dyskusja na temat ochrony ssaków

2. Podsumowanie wiadomości
(2godziny)

3.  Sprawdzenie wiadomości

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VII (27.04-24.05.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury osiągania 
celów

1. Higiena oka i ucha
•krótkowzroczność i 

dalekowzroczność
•korekcja wad wzroku

•zapoznanie z wadami wzroku
•wyjaśnienie zasad korekcji 

wad wzroku

III.10.2, III.10.4 •obserwacja ilustracji z rodzajami 
soczewek korygujących wady 
wzroku



•higiena oczu
•przyczyny i objawy 

zapalenia spojówek, zaćmy
oraz jaskry

wpływ hałasu na zdrowie 
człowieka

•omówienie daltonizmu
•poznanie zasad higieny oka
•poznanie chorób oczu
omówienie skutków przebywania w 
hałasie

• sprawdzanie wzroku pod 
kątem daltonizmu

• rozmowa dydaktyczna na temat 
higieny wzroku i słuchu

wyszukiwanie informacji w różnych 
źródłach na temat chorób i wad wzroku
oraz słuchu

2. . Zmysły powonienia, smaku 
i dotyku
• rozmieszczenie komórek 

węchowych
•znaczenie węchu, smaku i 

dotyku
•kubki smakowe narządem 

smaku
różnorodność bodźców 
odbieranych przez skórę

. Zmysły powonienia, smaku i 
dotyku
• rozmieszczenie komórek 

węchowych
•znaczenie węchu, smaku i dotyku
•kubki smakowe narządem smaku
różnorodność bodźców odbieranych 
przez skórę

III.10.5 •ćwiczenie w grupach 
dotyczące rozpoznawania 
smaków

•doświadczenie wykazujące 
zagęszczenie receptorów dotyku w 
skórze różnych części ciała

doświadczenie wykazujące 
współdziałanie zmysłów smaku i 
węchu w ocenie pokarmu

3. Podsumowanie- narządy 
zmysłów.

4.  Sprawdzenie wiadomości – 
narządy zmysłów.

5. Męski układ rozrodczy
•męskie cechy płciowe
• funkcje i budowa 

narządów męskiego 
układu rozrodczego

budowa gamety męskiej – 
plemnika

•poznanie budowy męskiego 
układu rozrodczego

•określenie funkcji męskich 
narządów płciowych

• sklasyfikowanie męskich cech 
płciowych na pierwszo-, drugo-
i trzeciorzędowe

omówienie roli poszczególnych 
elementów budowy plemnika

III.12.1, III.12.3 •wyszukiwanie informacji o 
dojrzewaniu chłopców w 
materiałach źródłowych

fragment filmu edukacyjnego

6. . Żeński układ rozrodczy
•żeńskie cechy płciowe
• funkcje narządów 

•poznanie budowy żeńskiego 
układu rozrodczego

•określenie funkcji wewnętrznych

III.12.1, III.12.3 •wyszukiwanie informacji o 
dojrzewaniu dziewcząt w 
materiałach źródłowych



żeńskiego układu 
rozrodczego

•budowa komórki jajowej
•budowa wewnętrznych

narządów płciowych
budowa zewnętrznych 
narządów płciowych

i zewnętrznych żeńskich 
narządów płciowych
sklasyfikowanie żeńskich cech 
płciowych na pierwszo-, drugo- i 
trzeciorzędowe

fragment filmu edukacyjnego

7. Funkcjonowanie żeńskiego 
układu rozrodczego

•żeńskie hormony płciowe
przebieg cyklu 
miesiączkowego

•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

Realizacja podstawy programowej z biologii w klasie VIII (27.04-24.05.2020)  

Lp
.

Treści nauczania Cele edukacyjne Zapis w nowej 
podstawie 
programowej

Proponowane procedury 
osiągania celów

1. . Różnorodność biologiczna

•poziomy różnorodności 
biologicznej

• różnorodność biologiczna w 
Polsce

•naturalne czynniki 
kształtujące różnorodność 
biologiczną

•wpływ sukcesji na 
różnorodność 
biologiczną

•omówienie poziomów 
różnorodności biologicznej

•wyjaśnienie wpływu klimatu 
na zmiany bioróżnorodności

•wykazanie zmian bioróżnorodności
podczas sukcesji

•wyjaśnienie skutków zmniejszania 
się różnorodności biologicznej

Wymagania 
szczegółowe: VIII.1

•porównywanie warunków 
kształtujących różnorodność 
biologiczną w różnych 
ekosystemach

•porównywanie różnorodności 
biologicznej w przykładowych 
ekosystemach

•wyszukiwanie w różnych 
źródłach informacji na temat 
zmniejszania się 



zjawiska prowadzące do 
wymarcia gatunku

bioróżnorodności

2. Wpływ człowieka na 
różnorodność biologiczną

•przyczyny eliminowania 
organizmów

•zanieczyszczenie powietrza
•zanieczyszczenie wód
•degradacja gleb
•niszczenie siedlisk
•wprowadzanie obcych 

gatunków
•przykłady wymarłych 

gatunków

•wskazanie zależności między 
działalnością człowieka a zmianą 
czynników środowiskowych 
wpływających na spadek 
różnorodności biologicznej

•wykazanie, w jaki sposób 
działalność człowieka wpływa na 
eliminowanie gatunków

•ocenienie wpływu wprowadzania 
obcych gatunków na 
bioróżnorodność w Polsce

Wymagania 
szczegółowe: VIII.3,
VIII.4

•projekt edukacyjny na temat 
gatunków inwazyjnych w Polsce

•wyszukiwanie w różnych źródłach
informacji o gatunkach 
inwazyjnych i ich wpływie na 
bioróżnorodność w Polsce

•wyszukiwanie w różnych źródłach
informacji o gatunkach 
wymarłych

3. Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami przyrody

• rodzaje zasobów przyrody
oraz skutki ich 
niewłaściwej eksploatacji

•odnawianie zasobów 
przyrody

•zrównoważony rozwój
•ochrona zasobów przyrody 

na co dzień

• rozpoznanie zasobów przyrody 
w aspekcie możliwości ich 
odnawiania się

•wykazanie skutków niewłaściwej 
eksploatacji zasobów

•wyjaśnienie, na czym polega 
zasada zrównoważonego rozwoju

•wskazanie działań prowadzących 
do poprawy stanu środowiska

uzasadnienie konieczności

Wymagania ogólne: 
VI.3 Wymagania 
szczegółowe: VII.9, 
VIII.3

• rybi szkielet pt. Zanieczyszczenie 
środowiska

• drzewko decyzyjne Jak chronić 
środowisko przed degradacją?

4. Sposoby ochrony przyrody •prezentowanie celów i rodzajów Wymagania ogólne: •analizowanie tekstów w celu 



•cele ochrony przyrody
•ochrona obszarowa
•parki narodowe Polski
•ochrona indywidualna
•ochrona gatunkowa
•gatunki chronione w Polsce
•ochrona przyrody
•gatunki zagrożone 

wyginięciem

ochrony przyrody

•wskazanie metod ochrony 
obszarowej

•przedstawienie Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000

•wyjaśnienie zadań ochrony 
indywidualnej i gatunkowej

•wykazanie różnicy między ochroną
gatunkową ścisłą a częściową

•prezentowanie wybranych 
przykładów czynnej ochrony

VI.1 Wymagania 
szczegółowe: VIII.5

wyszukiwania gatunków objętych 
częściową i całkowitą ochroną 
gatunkową

•wskazanie i omówienie form 
ochrony przyrody występujących 
w najbliższej okolicy

Realizacja podstawy programowej z przyrody w klasie IV (27.04-24.05.2020)  

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.  Poznajemy 
rzekę

elementy rzeki: bieg 
górny, bieg środkowy, 
bieg dolny
przystosowania 

VI.5. rozróżnia wody stojące i płynące, 
podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i 
sztuczne zbiorniki wodne
VI.13. rozpoznaje organizmy żyjące w 

 rozmowa na temat elementów doliny 
rzeki
pogadanka na temat warunków 

panujących w poszczególnych 



organizmów do życia 
w poszczególnych 
odcinkach rzeki

organizmy 
charakterystyczne dla 
poszczególnych biegów 
rzeki

wodzie odcinkach rzeki
 rozpoznawanie organizmów żyjących 

w poszczególnych odcinkach rzeki
wskazywanie przystosowań 

organizmów do warunków panujących 
w biegu górnym, środkowym i dolnym 
rzeki

omówienie rzeźbotwórczej działalności 
rzeki

2. . Poznajemy 
warunki życia
w jeziorze

 strefy życia w jeziorze: 
przybrzeżna, otwartej 
toni wodnej, wód 
głębokich
czynniki warunkujące 

życie w poszczególnych
strefach jeziora
cechy charakterystyczne

organizmów żyjących w
poszczególnych strefach

organizmy 
charakterystyczne dla 
poszczególnych stref 
życia

VI.5. rozróżnia wody stojące i płynące, 
podaje ich nazwy oraz wskazuje naturalne i 
sztuczne zbiorniki wodne
VI.13. rozpoznaje organizmy żyjące w 
wodzie

 rozmowa na temat warunków życia w 
jeziorze w poszczególnych porach roku
omówienie warunków panujących w 

poszczególnych strefach życia w jeziorze
wskazywanie cech organizmów żyjących 
w poszczególnych strefach

3. Warunki 
życia na 
lądzie

czynniki warunkujące 
życie na lądzie
przystosowania 

organizmów lądowych 
do oszczędnego 
gospodarowania wodą
przystosowania 

organizmów do zmian 
temperatury
wpływ wiatru na życie 

organizmów
wymiana gazowa

dostęp do światła

VI.6. wymienia i opisuje czynniki 
warunkujące życie na lądzie oraz 
przystosowania organizmów do życia

 rozmowa na temat cech budowy 
umożliwiających roślinom i zwierzętom 
lądowym oszczędne gospodarowanie 
wodą
obserwacja przystosowań wybranych 

organizmów roślinnych do warunków 
środowiska lądowego (krótka wycieczka 
do parku lub ogrodu szkolnego albo 
wykorzystanie okazów znajdujących się 
w pracowni przyrodniczej)

omówienie cech budowy i przykładów 
zachowań zwierząt związanych 
ze środowiskiem lądowym

4. Poznajemy znaczenie lasu
budowa lasu

VI.8. podaje nazwy warstw lasu, 
porównuje warunki abiotyczne w nich 

 rozmowa na temat znaczenia 
lasów



budowę lasu i 
panujące w 
nim warunki

charakterystyka 
warunków panujących 
w poszczególnych 
warstwach lasu
przykładowe organizmy

żyjące w 
poszczególnych 
warstwach
pospolite grzyby 

jadalne
zasady zachowywania się 
w lesie

panujące; rozpoznaje podstawowe 
gatunki roślin i zwierząt żyjących w 
lesie oraz przyporządkowuje je do 
odpowiednich warstw lasu; wymienia 
zasady właściwego zachowywania w 
lesie
VI.10. rozpoznaje pospolite grzyby jadalne i 
trujące, opisuje znaczenie grzybów w 
przyrodzie i dla człowieka

analiza budowy lasu – 
wyróżnianie warstw lasu
określanie warunków 

abiotycznych panujących w lesie
wskazywanie organizmów 

roślinnych i zwierzęcych 
występujących w poszczególnych 
warstwach

sformułowanie zasad zachowywania się 
w lesie

5. Jakie 
organizmy 
spotykamy w 
lesie?

obserwacja organizmów
poszczególnych warstw 
lasu

VI.8. podaje nazwy warstw lasu, porównuje 
warunki abiotyczne w nich panujące; 
rozpoznaje podstawowe gatunki roślin i 
zwierząt żyjących w lesie oraz 
przyporządkowuje je do odpowiednich 
warstw lasu; wymienia zasady właściwego 
zachowania w lesie
VI.10. rozpoznaje pospolite grzyby 
jadalne i trujące, opisuje znaczenie 
grzybów w przyrodzie i dla człowieka

 rozpoznawanie roślin i zwierząt leśnych
wyróżnianie warstw lasu
wykonywanie dokumentacji z wycieczki

(karty pracy, zdjęcia, zielniki, opisy)
obserwacja drzew w lesie

6.  Jakie drzewa 
rosną w lesie?

60 rozpoznawanie 
roślin i zwierząt 
leśnych
wyróżnianie warstw 

lasu
wykonywanie 

dokumentacji 
z wycieczki (karty 
pracy, zdjęcia, zielniki,
opisy)
obserwacja drzew 

w lesie cechy drzew 
liściastych i iglastych
 typy lasów w Polsce
cechy budowy 

wybranych drzew 
iglastych
cechy budowy 

wybranych drzew 
liściastych
charakterystyczne 

drzewa lasów 
liściastych i iglastych w
Polsce 

VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite 
organizmy występujące w najbliższej okolicy 
szkoły

VI.7. rozpoznaje i nazywa pospolite 
organizmy występujące w najbliższej 
okolicy szkoły



*odmiany lasów 
występujących w Polsce

7. . Na łące wygląd łąki w różnych 
porach roku
przykłady roślin 

łąkowych
cechy budowy 

wybranych roślin 
łąkowych
zwierzęta żyjące na łące
znaczenie łąk

zagrożenia dla 
organizmów łąkowych

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


