
WYMAGANIA DO DZIAŁÓW KLASA CZWARTA PRZYRODA

Wiadomości i umiejętności poddawane sprawdzeniu na zakończenie każdego działu podręcznika przyporządkowano kategoriom taksonomicz-

nych celów nauczania:

A – zapamiętanie wiadomości,

B – zrozumienie wiadomości,

C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych,

D – stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych.

Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Dział I. Obserwujemy przyrodę
Uczeń: 

wymienia co najmniej po 3 

elementy przyrody oży-

wionej i nieożywionej (B); 

podaje nazwy przyrządów 

służących do obserwacji 

przyrody (A); podaje na-

zwy głównych i pośrednich 

kierunków geograficznych 

(B); omawia jeden ze spo-

sobów wyznaczania głów-

Uczeń: 

wymienia pożądane cechy 

obserwatora przyrody (B); 

przyporządkowuje przy-

rządy do obserwowanych 

obiektów (C); posługuje 

się skrótami w zapisach 

nazw głównych i pośred-

nich kierunków geograficz-

nych (C); wyznacza kierun-

ki geograficzne za pomocą 

Uczeń: 

opisuje rolę poszczegól-

nych czynników warunku-

jących istnienie życia na 

Ziemi (B); wymienia przy-

rządy służące do obserwa-

cji meteorologicznych (A); 

dobiera przyrządy do ob-

serwowanych obiektów 

(C); wyjaśnia pojęcie wid-

nokrąg (B); wymienia spo-

Uczeń: 

podaje przykłady powią-

zań między przyrodą nie-

ożywioną i ożywioną (D); 

podaje przykłady cyklicz-

nych zmian w przyrodzie 

(C); określa przeznaczenie 

poszczególnych części mi-

kroskopu (B); porównuje 

dokładność różnych spo-

sobów wyznaczania kie-

Uczeń: 

wyjaśnia, jak zmiana jed-

nego elementu przyrody 

może wpłynąć na pozosta-

łe wybrane elementy (D); 

wymienia nazwy przyrzą-

dów służących do obser-

wacji odległych obiektów, 

głębin (B); wyjaśnia, na-

stępstwo pór roku (B); wy-

mienia fenologiczne pory 
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

nych kierunków geogra-

ficznych (C); wyznacza do-

wolnym sposobem główne 

kierunki geograficzne (C); 

wymienia daty pierwszych 

dni kalendarzowych pór 

roku (A); podaje po 3 przy-

kłady zmian zachodzących 

w przyrodzie w poszcze-

gólnych porach roku (B); 

wymienia składniki pogo-

dy (A); odczytuje wskaza-

nia termometru (C); okre-

śla zasady postępowania z 

hodowanymi organizmami

 roślinnymi i zwierzęcymi 

(B).

kompasu (C); wyjaśnia po-

jęcia: równonoc jesienna, 

równonoc wiosenna, prze-

silenie letnie, przesilenie  

zimowe (B); wymienia po 

3 nazwy ptaków odlatują-

cych na zimę i pozostają-

cych w kraju (A); omawia 

rodzaje opadów (B); wy-

mienia przyrządy służące 

do pomiaru składników 

pogody (A); określa kieru-

nek wiatru; nazywa rodza-

je wiatrów (A).

soby wyznaczania głów-

nych kierunków świata 

(A); omawia zmiany w po-

zornej wędrówce Słońca 

nad widnokręgiem w po-

szczególnych porach roku 

(C); wyjaśnia pojęcia: gó-

rowanie Słońca, południe  

słoneczne (B); rozpoznaje 

rodzaje chmur (C); oblicza 

różnicę temperatur (C); 

wyjaśnia pojęcie wilgot-

ność powietrza (B).

runków świata (D); porów-

nuje wysokość Słońca nad 

widnokręgiem oraz dłu-

gość cienia w poszczegól-

nych porach roku (C); wy-

jaśnia powstawanie zja-

wisk atmosferycznych: 

osadów, opadów, wiatrów 

(B); wyjaśnia pojęcie ci-

śnienie powietrza (B); for-

mułuje problem badawczy 

i hipotezę do podanego 

opisu doświadczenia (D).

roku (A).

Dział II. Życie na Ziemi
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

odróżnia organizm jedno-

komórkowy od wieloko-

mórkowego (C); wymienia 

co najmniej 3 czynności 

charakteryzujące żywe or-

ganizmy (B); podaje przy-

kłady poruszania się zwie-

rząt (C); podaje przykłady 

organizmów rozmnażają-

cych się przez podział (C); 

rysuje schemat podziału 

komórki (C); z podanych 

organizmów układa łań-

cuch pokarmowy (C); po-

daje po 2 przykłady obro-

ny przed wrogami w świe-

cie roślin i zwierząt (B).

podaje przykłady organi-

zmów jednokomórkowych 

i wielokomórkowych (A); 

nazywa wskazane narządy 

i organy (C); wymienia 

czynności życiowe organi-

zmów (A); klasyfikuje or-

ganizmy ze względu na 

sposób odżywiania się i 

poruszania (C); podaje 

przykłady ruchów roślin 

(B); nazywa części roślin 

służące do rozmnażania 

bezpłciowego (A); nazywa 

ogniwa łańcucha pokar-

mowego (A); wymienia 

inne niż pokarmowe zależ-

ności między roślinami i 

zwierzętami (C). 

wyjaśnia, na czym polega-

ją: samożywność, cudzo-

żywność, wymiana gazo-

wa, wzrost organizmu (B); 

omawia cel wydalania (B); 

przyporządkowuje podane 

sposoby rozmnażania się 

do określonych organi-

zmów (C); porównuje wy-

gląd organizmów potom-

nych powstałych w wyniku 

rozmnażania płciowego i 

bezpłciowego (C).

porównuje organizmy jed-

nokomórkowe i wieloko-

mórkowe (C); wyjaśnia po-

jęcia: komórka, tkanka, 

narząd (B); wyjaśnia, na 

czym polega pasożytnic-

two (B); omawia sposób 

wytwarzania pokarmu u 

roślin (B); wyjaśnia pojęcie 

wzrost organizmu (B); wy-

jaśnia pojęcie rozmnaża-

nie płciowe (B); uzasadnia 

stwierdzenie, że rośliny 

nie mogłyby istnieć bez 

obecności zwierząt (D).

podaje przykłady naj-

mniejszych i największych 

organizmów w świecie ro-

ślin i w świecie zwierząt 

(A); podaje przykłady pa-

sożytów w przyrodzie (B); 

podaje przykłady roślin 

owadożernych (A); wymie-

nia praktyczne zastosowa-

nia bezpłciowego rozmna-

żania się roślin (D); uza-

sadnia, że zniszczenie jed-

nego elementu przyrody 

może doprowadzić do wy-

ginięcia innych (D).
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Dział III. Tajemnice ciała
Uczeń:

podaje po 3 przykłady po-

karmu pochodzenia roślin-

nego i zwierzęcego (B); 

wymienia główne składni-

ki odżywcze (A); podaje 3 

zasady właściwego odży-

wiania się (B); poprawnie 

odczytuje informacje po-

dawane na opakowaniach 

produktów spożywczych 

(D); nazywa narządy budu-

jące przewód pokarmowy 

(jama ustna, przełyk, żołą-

dek, jelito cienkie, jelito 

grube, odbyt) (A); na sche-

macie układu krwionośne-

go wskazuje serce i naczy-

Uczeń: 

omawia rolę poszczegól-

nych składników odżyw-

czych (B); wymienia co 

najmniej 2 zasady higieny 

żywienia (A); opisuje funk-

cje poszczególnych narzą-

dów przewodu pokarmo-

wego (B); wyjaśnia rolę 

tętnic i żył (B); wymienia 

składniki krwi (A); wymie-

nia kolejno narządy układu 

oddechowego (A); odróż-

nia wdech od wydechu 

(C); wskazuje sytuacje, w 

których wzrasta zapotrze-

bowanie organizmu na po-

karm i tlen (C); wymienia 2 

Uczeń: 

omawia rolę wybranych 

witamin w organizmie (B); 

podaje przykłady skutków 

niewłaściwego odżywiania 

się (B); opisuje drogę po-

karmu w organizmie (B); 

wymienia narządy wspo-

magające trawienie (A); 

omawia rolę poszczegól-

nych składników krwi (B); 

podaje cel wymiany gazo-

wej (B); porównuje zuży-

cie tlenu podczas wykony-

wania różnych czynności 

(C); podaje przykłady na-

rządów chronionych przez 

szkielet (B); wyjaśnia, 

Uczeń: 

wyjaśnia, na czym polega 

prawidłowe odżywianie 

się (B); uzasadnia koniecz-

ność spożywania różno-

rodnych pokarmów (D); 

wyjaśnia funkcję enzymów 

trawiennych (B); wskazuje 

miejsca mechanicznego i 

chemicznego przekształca-

nia pokarmu (C); omawia 

rolę poszczególnych na-

rządów układu oddecho-

wego (B); wyjaśnia zwią-

zek między odżywianiem, 

oddychaniem a krążeniem 

krwi (B); wyjaśnia, jak pra-

cują mięśnie szkieletowe 

Uczeń:

omawia rolę białek, cu-

krów, tłuszczów i witamin 

w organizmie (B); wymie-

nia przyczyny najczęst-

szych chorób wątroby i 

trzustki (A); przedstawia 

krótkie informacje na te-

mat chorób krwi (B); wska-

zuje różnice między oddy-

chaniem a wymianą gazo-

wą (D); uzasadnia koniecz-

ność dbania o poszczegól-

ne układy organizmu czło-

wieka (D); podaje przykła-

dy skutków uszkodzeń 

układu nerwowego (B).
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

nia krwionośne (C); wy-

mienia 2 funkcje krwi (A); 

podaje nazwy głównych 

elementów szkieletu i 

wskazuje je na ilustracji 

(A/C); wyjaśnia pojęcie 

stawy (B); nazywa mię-

śnie, których, pracę może-

my kontrolować (A); na 

schemacie układu nerwo-

wego rozpoznaje: mózg, 

rdzeń kręgowy, nerwy (C); 

wymienia substancje zali-

czane do używek (A); 

przedstawia przykłady 

społecznych skutków alko-

holizmu (D).

funkcje szkieletu (A); po-

daje nazwy głównych sta-

wów w organizmie czło-

wieka (A); wymienia głów-

ne narządy układu nerwo-

wego (A); podaje przykła-

dy negatywnego wpływu 

nikotyny i narkotyków na 

organizm człowieka (C).

czym są mięśnie szkieleto-

we i ścięgna (B); uzasadnia 

konieczność regularnych 

ćwiczeń fizycznych dla 

prawidłowego funkcjono-

wania organizmu (D); 

omawia rolę narządów bu-

dujących układ nerwowy 

(B); wyjaśnia, czym jest 

uzależnienie (B). 

(B); omawia rolę narzą-

dów zmysłów (B). 

Dział IV. Zanim zostaniesz rodzicem
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

z podanego zbioru cech 

płciowych wybiera cechy 

żeńskie i cechy męskie (C); 

podaje nazwy komórek 

rozrodczych męskich i żeń-

skich (A); wymienia kolej-

no etapy życia człowieka 

od narodzenia do począt-

ku okresu dojrzewania (A); 

podaje 2 przykłady zmian 

zachodzących w okresie 

dojrzewania u dziewcząt i 

chłopców (B); wymienia 

co najmniej 2 zasady dba-

nia o swój organizm w 

okresie dojrzewania (C); 

wymienia cechy przyjacie-

la (A).

wskazuje różnice w budo-

wie ciała kobiety i mężczy-

zny (C); podaje nazwy na-

rządów rozrodczych kobie-

ty i mężczyzny (A); wyja-

śnia pojęcia: ciąża, płód 

(B); podaje przykłady 

zmian zachodzących w po-

szczególnych okresach 

rozwojowych młodego 

człowieka (B); wymienia 

zmiany fizyczne zachodzą-

ce w organizmie w okresie 

dojrzewania (A); podaje 

przykłady zagrożeń, na 

które jest narażona mło-

dzież w okresie dojrzewa-

nia (D).

omawia budowę układów 

rozrodczych: żeńskiego i 

męskiego (B); wyjaśnia po-

jęcie zapłodnienie (B); na 

schematycznym rysunku 

układu rozrodczego żeń-

skiego wskazuje miejsce 

zapłodnienia (C); omawia 

zmiany zachodzące na po-

szczególnych etapach roz-

wojowych młodego czło-

wieka (C); wymienia co 

najmniej 2 przykłady 

zmian psychicznych zacho-

dzących w okresie dojrze-

wania (A); formułuje pod-

stawowe zasady higieny w 

okresie dojrzewania (C).

dzieli narządy rozrodcze 

kobiety i mężczyzny na ze-

wnętrzne i wewnętrzne 

(C); omawia wpływ trybu 

życia matki podczas ciąży 

na rozwijający się płód (B); 

uzasadnia konieczność ra-

cjonalnego odżywiania się 

w okresie dojrzewania (D); 

wyjaśnia znaczenie pojęcia 

asertywność (B).

podaje przykłady czynni-

ków, które mogą zakłócić 

rozwój płodu (B); wymie-

nia czynniki, które mogą 

opóźnić okres dojrzewania 

(A).

Dział V. Kiedy zachorujesz
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

Uczeń:

wymienia objawy chorób 

zakaźnych (B); podaje na-

zwy co najmniej 2 chorób 

zakaźnych wieku dziecię-

cego (A); wymienia co naj-

mniej 2 przyczyny zatruć 

pokarmowych (B); wymie-

nia poznane choroby pa-

sożytnicze człowieka (B); 

podaje przykłady chorób 

wywołanych czynnikami 

cywilizacyjnymi (B); oma-

wia zasady bezpieczeń-

stwa na drodze (C); podaje 

zasady postępowania w 

przypadku drobnych ska-

leczeń lub złamań kończyn 

(C). 

Uczeń:

wyjaśnia, co to jest go-

rączka (B); wyjaśnia, dla-

czego nie należy lekcewa-

żyć grypy (B); charaktery-

zuje objawy anginy (B); 

podaje przynajmniej 3 

przykłady chorób odzwie-

rzęcych (B); wymienia 

przyczyny chorób cywiliza-

cyjnych i podaje przynaj-

mniej 2 elementy profilak-

tyki (C); omawia zasady 

bezpiecznego korzystania 

z domowych urządzeń 

elektrycznych (C); podaje 

numery telefonów alar-

mowych (A); podaje zasa-

dy postępowania w przy-

Uczeń:

podaje przyczyny chorób 

zakaźnych (A); omawia ob-

jawy ospy wietrznej (B); 

wymienia objawy zatruć 

pokarmowych (A); oma-

wia przyczyny i objawy 

alergii (B); formułuje co 

najmniej 4 zasady higie-

nicznego trybu życia (C); 

wyjaśnia pojęcie profilak-

tyka (B); wymienia zagro-

żenia związane ze środka-

mi chemicznymi i lekami 

(B).

Uczeń: 

wskazuje źródła zakażeń i 

czynniki sprzyjające zaka-

żeniom (B); opisuje naj-

częstsze choroby pasożyt-

nicze (C); rozróżnia odpor-

ność wrodzoną i nabytą 

(C); omawia zasady udzie-

lania pierwszej pomocy 

przy skręceniach stawu, 

zwichnięciach, poparze-

niach (C).

Uczeń:

wyjaśnia pojęcie wrota za-

każenia (B); podaje przy-

kłady chorób pasożytni-

czych innych niż wymie-

nione w podręczniku i spo-

soby zapobiegania tym 

chorobom (C); wyjaśnia 

potrzebę szczepień 

ochronnych (B); wyjaśnia, 

kiedy podaje się surowicę 

(B).
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

padku zranienia, poparze-

nia (C).

Dział VI. Wędrówki po bliższej i dalszej okolicy
Uczeń:

rysuje plany przedmiotów 

w prostych skalach od 1:1 

do 1:10 (C); wymienia ro-

dzaje skal (B); oblicza od-

ległość rzeczywistą za po-

mocą linijki i skali miano-

wanej (D); określa prze-

znaczenie wybranych ro-

dzajów map (B); odczytuje 

informacje zapisane w le-

gendzie planu, mapy (C); 

wskazuje na mapie poda-

ne obiekty (C); wskazuje 

kierunki geograficzne na 

planie i mapie (C); na 

Uczeń: 

wyjaśnia pojęcie skala (B); 

rozpoznaje wskazany ro-

dzaj skali (C); zapisuje wy-

miary przedmiotu przed-

stawionego w danej skali 

(C); oblicza odległość rze-

czywistą, stosując skalę li-

niową (D); identyfikuje 

obiekty przedstawione na 

planie lub mapie za pomo-

cą znaków topograficz-

nych (C); odczytuje z mapy 

poziomicowej wysokość 

bezwzględną punktu leżą-

cego na poziomicy (C); wy-

Uczeń: 

oblicza rzeczywiste wy-

miary przedmiotu przed-

stawionego w podanej 

skali (C); poprawnie zapi-

suje poszczególne rodzaje 

skal (C); oblicza odległość 

rzeczywistą, stosując skale 

liczbową i mianowaną (D); 

wyjaśnia pojęcia: skala  

duża, skala mała (B); wyja-

śnia, na czym polega 

orientowanie planu, 

uogólnianie mapy (B); na 

podstawie mapy poziomi-

cowej oblicza wysokość 

Uczeń:

zapisuje skalę w dowolnej 

postaci (C); wykonuje obli-

czenia z zastosowaniem 

skali (D); na podstawie 

mapy poziomicowej roz-

poznaje formy terenu oraz 

nachylenie stoków lub 

zboczy (D); klasyfikuje for-

my terenu, uwzględniając 

wysokości bezwzględne 

(C); omawia sposób po-

wstawania krajobrazu kra-

sowego (B); podaje przy-

kłady form terenu powsta-

łych na skutek działalności 

Uczeń: 

biegle zapisuje i zamienia 

skale, wychodząc od do-

wolnej postaci (D); biegle 

wykonuje obliczenia doty-

czące skali (D); oblicza róż-

nicę wysokości między naj-

wyżej a najniżej położo-

nym miejscem w Polsce i 

na świecie (D); identyfiku-

je formy terenu w najbliż-

szej okolicy (D).
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

schematycznym rysunku 

zaznacza wysokość bez-

względną (C); wymienia 

„rzeźbiarzy” krajobrazu 

(A); wymienia formy tere-

nu (A); posługując się 

mapą hipsometryczną, 

wskazuje położenie gór, 

wyżyn i nizin w Polsce (C).

jaśnia pojęcia: poziomica, 

wysokość względna, wyso-

kość bezwzględna (B); wy-

jaśnia pojęcie depresja (B); 

podaje przykłady wpływu 

człowieka na krajobraz 

najbliższej okolicy (D); po-

daje przykłady krajobra-

zów naturalnych i krajo-

brazów przekształconych 

przez człowieka (B); roz-

różnia wypukłe formy te-

renu (C).

bezwzględną punktu znaj-

dującego się między po-

ziomicami oraz jego wyso-

kość względną (C); podaje 

przykłady wpływu czynni-

ków zewnętrznych na kra-

jobraz (B); wyjaśnia poję-

cia: dolina, kotlina (B).

człowieka (B); wskazuje na 

mapie pasy ukształtowa-

nia powierzchni Polski (C).

Dział VII. Ziemia jako środowisko życia
Uczeń:

wymienia stany skupienia 

wody w przyrodzie (A); na 

podstawie schematu oma-

wia krążenie wody w przy-

Uczeń:

wymienia postacie wody 

występujące w przyrodzie 

(A); wyjaśnia, na czym po-

lega topnienie i krzepnię-

Uczeń:

omawia schemat zmiany 

stanów skupienia wody 

(B); wyjaśnia, w jaki spo-

sób powstają źródła i rzeki 

Uczeń:

omawia znaczenie wody w 

przyrodzie (B); wyjaśnia 

związek między głęboko-

ścią zbiornika a liczbą żyją-

Uczeń:

posługując się przykłada-

mi, wyjaśnia zjawiska sub-

limacji i resublimacji (B); 

podaje przykłady organi-
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

rodzie (C); podaje co naj-

mniej 4 przykłady organi-

zmów żyjących w wodzie 

(B); wskazuje przystoso-

wania w budowie ryby do 

życia w wodzie (C); podaje 

3 przykłady środowisk lą-

dowych (B); wymienia ko-

lejno warstwy lasu (A); 

przyporządkowuje organi-

zmy do poszczególnych 

warstw lasu (C); wyjaśnia, 

jak należy się zachowywać 

w lesie (B); omawia zna-

czenie łąk, posługując się 

co najmniej dwoma przy-

kładami (B); rozpoznaje co 

najmniej 3 rośliny upraw-

ne oraz podaje sposoby 

cie (B); rysuje schemat 

obiegu wody w przyrodzie 

(C); opisuje przystosowa-

nia roślin do życia w wo-

dzie (C); wymienia kolejno 

odcinki rzeki od źródła do 

ujścia (A); porównuje wa-

runki panujące w górnym i 

dolnym biegu rzeki (C); 

określa czynniki utrudnia-

jące życie na pustyni, w 

wysokich partiach gór, na 

obszarach polarnych (B); 

podaje po 2 przykłady or-

ganizmów żyjących w po-

szczególnych warstwach 

lasu (A); omawia znacze-

nie lasów (B); wymienia 

przykładowych mieszkań-

(B); klasyfikuje zasoby 

wody na Ziemi (C); wyja-

śnia, jak oddychają zwie-

rzęta żyjące w wodzie (B); 

porównuje warunki panu-

jące w poszczególnych od-

cinkach rzeki (C); omawia 

przystosowania organi-

zmów żyjących w poszcze-

gólnych odcinkach rzeki 

(C); wymienia czynniki wa-

runkujące życie na lądzie 

(A); opisuje poszczególne 

warstwy lasu z uwzględ-

nieniem występującą w 

nich roślin i zwierząt (C); 

przedstawia zmiany za-

chodzące na łące w róż-

nych porach roku (B); wy-

cych w nim organizmów 

żywych (B); wymienia cha-

rakterystyczne cechy orga-

nizmów żyjących w środo-

wisku wodnym (A); wyja-

śnia, jak rzeka rzeźbi krajo-

braz (B); porównuje wa-

runki życia w wodzie i na 

lądzie (C); rozpoznaje or-

ganizmy występujące w 

poszczególnych war-

stwach lasu (C); wskazuje 

powiązania między organi-

zmami żyjącymi na łące 

(D); przedstawia przykła-

dowy łańcuch pokarmowy 

obejmujący zwierzęta ży-

jące na polu (D).

zmów żyjących w wodach 

słonych na różnych szero-

kościach geograficznych 

(B); podaje przykłady po-

zytywnego i negatywnego 

wpływu rzeki na organi-

zmy żyjące w jej pobliżu 

oraz na życie ludzi (B); ob-

jaśnia rolę organizmów 

glebowych żyjących na 

łące (B); podaje przykłady 

naturalnych wrogów 

wskazanych szkodników 

upraw (B).
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Wymagania konieczne
(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe
(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające
(ocena dobra)

Wymagania dopełniające
(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające
(ocena celująca)

ich wykorzystania (C); wy-

mienia charakterystyczne 

cechy parku (B).

ców łąki i jej „gości” (B); 

omawia znaczenie wskaza-

nych roślin uprawnych (B); 

podaje cechy krajobrazu 

miejskiego (B); wymienia 

po 3 gatunki roślin i zwie-

rząt żyjących w parkach 

(A).

jaśnia pojęcie chwasty (B).
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