
Wymagania z podstawy programowej
Klasa V geografia
Uczeń:
IV.2) odczytuje wartość i opisuje przebieg temperatury powietrza oraz rozkład opadów atmosferycznych na podstawie
klimatogramów i map klimatycznych
IV.7) ustala zależności między położeniem wybranych krajobrazów na kuli ziemskiej, warunkami klimatycznymi i 
głównymi cechami krajobrazów
Klasa VI  geografia
Uczeń:
VII.12) przedstawia znaczenie nowoczesnego przemysłu i usług w gospodarce na przykładzie Francji;
VII.11) wykazuje związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy a wykorzystaniem 
różnych źródeł energii;
Klasa VII  geografia
Uczeń:
X.13 podaje przykłady różnych rodzajów usług w Polsce oraz ocenia znaczenie transportu i łączności dla jakości 
życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego naszego kraju;
X.15 charakteryzuje na przykładach walory turystyczne Polski oraz wybrane obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości położone w Polsce, 
Klasa VII  chemia
I. 4) tłumaczy, na czym polegają zjawiska  rozpuszczania, zmiany stanu skupienia
V. 1) opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w wodzie 
oraz przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie
V. 2) podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie 
I. 5) opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych
V. 5) definiuje pojęcie rozpuszczalność; podaje różnice między roztworem nasyconym i nienasyconym
Klasa VIII geografia
XVI.7) na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej znaczenie w rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy; 
XVI.8) korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej;
XVI.9) wyjaśnia przyczyny i ocenia zjawisko marnowania się ogromnych ilości pożywienia na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych.
XVII.1) przedstawia specyfikę środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii
Klasa VIII chemia
IX. 4) podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie (np. kwas mrówkowy) i wymienia ich 
zastosowania
IX. 5) opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego); 
X. 1) podaje nazwy i rysuje wzory grupowe długołańcuchowych kwasów tłuszczowych nasyconych (palmitynowego, 
stearynowego) i nienasyconego (oleinowego)
X. 2) opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasów tłuszczowych; 


